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Exmo. Senhor Juiz, 

 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente IPL foi instaurado em 08.09.2016, voltado a apurar 

ocorrência dos delitos previstos no artigo 312 do CPB, artigos 90 e 96 da Lei 

8.666/93 e outros, em razão de informações oriundas de Colaborações 

Premiadas formalizadas e homologadas pelo Supremo Tribunal Federal, 

relatando supostas fraudes licitatórias e corrupção praticadas pela Construtora 

ANDRADE GUTIERREZ S.A e VIA ENGENHARIA S.A na obra do Estádio 

Nacional Mané Garrincha, em Brasília/DF, edificação construída para a Copa do 

Mundo de 2014. 

 

01. (Fls.07/16) Primeiramente, cumpre destacar que o Exmo. Ministro TEORI 

ZAVASCKI, por meio da Petição nº5998 - Supremo Tribunal Federal, determinou 

a remessa dos Termos de Colaboração de ex-executivos da ANDRADE 

GUTIERREZ S.A à Seção Judiciária do Distrito Federal e Território, objetivando 

a apuração de condutas ilegais dos ex-governadores do Distrito Federal, a saber: 

JOSÉ ROBERTO ARRUDA, AGNELO QUEIROZ e TADEU FILIPELLI. 

 

02. (Fls.45) Em 17.08.2016, a Justiça Federal do DF encaminhou a esta 

SR/PF/DF o Despacho nº10258/2016 do Ministério Público Federal, requisitando 

a instauração deste procedimento inquisitório, em razão de irregularidades 

relatadas por executivos da Construtora ANDRADE GUTIERREZ S.A sobre a 

construção do Estádio Nacional de Brasília, desde a formulação do edital de 

licitação (o qual teria favorecido as empresas vencedoras e restringindo a 
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participação das demais empresas concorrentes, além de ter havido a possível 

cessão de informações privilegiadas à Construtora  ANDRADE GUTIERREZ), 

bem como na suposta realização de um “acordo” entre as empreiteiras 

participantes, em que teria sido acertado que a realização da obra ficaria a cargo 

da ANDRADE GUTIERREZ e VIA ENGENHARIA. 

 

03. Além disso, foi narrada a entrega de propina aos ex-governadores do Distrito 

Federal JOSÉ ROBERTO ARRUDA e AGNELO QUEIROZ, e ao ex-vice-

governador TADEU FILIPPELLI. Nesse contexto, ARRUDA teria ciência do 

acordo (conluio) realizado entre as empreiteiras, e seria sua a ideia de 

composição entre as construtoras. Asseverou-se, também, que mesmo após o 

fim do seu mandato, ARRUDA teria pedido apoio financeiro para campanha 

política ao GDF (eleição de 2014). 

 

04. Acompanha o expediente em referência os Termos de Colaboração de 03 

(três) altos executivos da ANDRADE GUTIERREZ (AG), que detinham total 

conhecimento sobre o funcionamento da empresa nas obras para a Copa do 

Mundo e ilegalidades praticadas naqueles anos: 

 

(a) ROGÉRIO NORA DE SÁ, CPF 189.039.917-53: 

 

• 2002: ocupou o cargo de Presidente da Área de Construção 

Brasil da AG; 

• 2006: acumulou a Presidência da AG AMÉRICA LATINA, 

subsidiária da AG HOLDING; 

• 2011 (setembro): desligou-se da Presidência da AG 

BRASIL e AMÉRICA LATINA, permanecendo à disposição da 

empresa até maio de 2012. 
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(a.1) (fls.12/20) Termo de Colaboração nº01 de ROGÉRIO NORA DE 

SÁ (principais apontamentos sobre a construção do Estádio Mané 

Garrincha): 

 

• Que diversas empresas estabeleceram acordos para repartir 

as obras dos estádios pelo país, dentre elas ODEBRECHT, VIA 

ENGENHARIA, CARIOCA, GALVÃO, OAS, CAMARGO 

CORREIA e AG; 

• Que a AG nomeou um executivo para desenvolver estudos 

na área de engenharia e técnicos para participar dos projetos 

dos estádios da copa do mundo; 

• Que teve ciência dos ajustes (conluio) entre os concorrentes 

que participaram da licitação do Mané Garrincha, envolvendo, 

inclusive, a CONSTRUTORA ODEBRECHT; 

• Que, inicialmente, houve pagamento de propina ao 

Governador, à época, JOSÉ ROBERTO ARRUDA; 

• Que também houve pagamento de propina ao sucessor de 

ARRUDA, senhor AGNELO QUEIROZ; 

• Que os Diretores CARLOS JOSÉ DE SOUZA (CPF 

380.736.501-00) e RODRIGO LOPES DA SILVA (CPF 

347.173.661-15) operacionalizavam os pagamentos de propina 

pela AG, supervisionados por CLÓVIS RENATO NUMA 

PEIXOTO PRIMO (Superintendente); 

• Que CLÓVIS PRIMO sabe informar os valores da propina 

paga; 

• Que a AG tinha informação privilegiada (NOVACAP) para o 

projeto do Estádio de Brasília; 
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• Que a AG levou alguns projetos para a NOVACAP avaliar 

sobre o estádio; 

• Que autorizou CLÓVIS PRIMO a realizar pagamentos ao ex-

Governador JOSÉ ROBERTO ARRUDA, mesmo após ele ter 

deixado o Governo. 

 

(b) CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO, CPF 310.592.44004 

 

• 1978 a 2013 (abril): período em que trabalhou na AG; 

• 2005: tornou-se Diretor de Operações da AG; 

• 2008: tornou-se Diretor-Geral de Operações da AG; 

• 2011: tornou-se Chief Operations Officer; 

• 2013 (abril): pediu demissão. 

 

(b.1) (fls.29/35) Termo de Colaboração nº02 de CLÓVIS RENATO 

NUMA PEIXOTO PRIMO (principais apontamentos sobre a 

construção do Estádio Mané Garrincha): 

 

• Que quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do 

Mundo de 2014 participou de diversas reuniões com outras 

construtoras, na “tentativa de fazer um conluio”; 

• Que entre 2008 ou 2009 a AG e a CNO fizeram “acerto” para 

definir quais obras (estádios) cada uma iria executar; 

• Que coube a AG os estádios de Brasília e Manaus; 

• Que a AG “ganhou” “artificiosamente” a licitação para a 

construção do estádio em Manaus, com a participação 

dissimulada da CNO no certame (CNO apresentou 

propositadamente preço mais alto); 
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• Que em contrapartida, a AG agiu da mesma forma em 

benefício da CNO em Recife; 

• Que em Brasília o conluio (propostas artificiais) durante o 

processo licitatório (Concorrência nº1/2009 - NOVACAP) 

envolveu CNO, OAS, AG e VIA ENGENHARIA, sendo que AG e 

VIA ENGENHARIA sagraram-se vencedoras, em consórcio; 

• Que em 2009 veio a Brasília/DF para reunião na residência 

oficial do Governador ARRUDA, onde participaram RODRIGO 

LOPES (Gerente Comercial da AG no Centro-Oeste) e CARLOS 

JOSÉ (Gerente Comercial da AG no DF); 

• Que, nesse encontro, informou ao Governador sobre 

eventual impasse com a Construtora OAS (também interessada 

no estádio Mané Garrincha), obtendo apoio de ARRUDA; 

• Que, então, ARRUDA entrou em contato com JOSÉ 

LUNGUINHO FILHO (Diretor da OAS) agendando encontro com 

a AG e a VIA para aquele mesmo dia, restando acertado que a 

obra seria de responsabilidade da AG e VIA (Consórcio Brasília 

2014); 

• Que, em contrapartida, a OAS “ganharia” no futuro alguma 

obra em Brasília, sendo do Governador ARRUDA a iniciativa 

dessa “composição” entre AG, VIA e OAS; 

• Que o edital do estádio Mané Garrincha foi montado em 

conjunto: AG e GDF (NOVACAP); 

• Que desde o início a AG e a VIA ENGENHARIA acertaram 

pagar 1% de propina ao Governador ARRUDA. Essas tratativas 

foram estabelecidas por FERNANDO QUEIROZ, da VIA, e 

CARLOS JOSÉ, da AG; 
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• Que ARRUDA foi preso (2010), não sendo efetivados os 

pagamentos de propina ao nominado naquela época, e as obras 

foram iniciadas na gestão do novo Governador, AGNELO 

QUEIROZ (2011); 

• Que AGNELO mantinha vínculo próximo com CARLOS JOSÉ 

(Gerente Comercial da AG no DF); 

•  Que em relação a AGNELO não havia valor fixo estipulado a 

título de propina, mas havia pedido de pagamentos para a 

realização de determinados eventos, que foram efetuados pela 

AG; 

• Que CARLOS JOSÉ sabe detalhar essas tratativas com 

AGNELO; 

• Que, inclusive, AGNELO pediu valores (propina) para o 

Partido dos Trabalhadores (doação); 

• Que FERNANDO QUEIROZ (Diretor da VIA) informou que 

ARRUDA estava cobrando a propina acordada no início das 

negociações sobre o caso em referência (2009/2010), não 

sabendo precisar se esse pagamento foi efetuado; 

• Que TADEU FILIPELLI, Vice-Governador de AGNELO, 

também solicitou pagamento de propina a AG, por meio de 

CARLOS JOSÉ, que deveriam ser pagas como doações de 

campanha eleitoral (PMDB); 

• Que RODRIGO NÓRA e FLÁVIO GOME MACHADO FILHO 

tinham conhecimento desses “acertos”. 

 

(c) FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO, CPF 470.991.276-91 

 

• 2009/2011: Diretor de Relações Institucionais da AG e Vice-

Presidente da Holding AG. 
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(c.1) (fls.36/40) Termo de Colaboração nº02 de FLÁVIO GOMES 

MACHADO FILHO (principais apontamentos sobre a construção do 

Estádio Mané Garrincha): 

 

• Que em 2013 se reuniu com pessoa de nome SÉRGIO 

ANDRADE (revendedor da BRIDGESTONE FIRESTONE em 

Brasília/DF e vinculado a JOSÉ ROBERTO ARRUDA) na 

residência do nominado (Bairro Lago Sul, Brasília/DF), que, em 

“nome de ARRUDA, disse que queria retomar relacionamento 

porque estava interessado na sucessão de AGNELO”; 

• Que então, uma semana depois, participou de nova reunião 

na presença de SÉRGIO e ARRUDA, e este pediu “apoio 

financeiro para a campanha” (eleitoral). Na ocasião, FLÁVIO 

disse que o apoio financeiro viria por meio de “doação oficial” e 

se comprometeu a “ver nas bases da AG sobre esse recurso”; 

• Que tratou com CARLOS JOSÉ e RODRIGO LOPES sobre 

a doação (para ARRUDA), e que CARLOS JOSÉ ficou 

responsável por passar a demanda a CLÓVIS; 

• Que SÉRGIO chamou FLÁVIO novamente a sua casa 

(terceiro encontro), “com a ideia de resgatar combinação anterior 

relativa do Estádio de Brasília” e que, na ocasião, SÉRGIO 

“comunicou a combinação que dava uma porcentagem sobre o 

valor da obra a ARRUDA, então governador” em 2009/2010; 

• Que a obra foi executada na gestão de AGNELO 

(2011/2014), mas ARRUDA estava cobrando propina referente 

à contratação do Consórcio Brasília 2014 (em 2010); 

• Que após o pedido de ARRUDA, por meio de SÉRGIO, os 

Diretores da AG “deram sinal verde para cumprir somente parte 
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do acordo de pagamento de propina, no montante de 1%, pois 

ARRUDA somente contratou, mas não executou as obras”; 

• Que LEANDRO AGUIAR substituiu ROBERTO NÓRA, à 

época; 

• Que a operacionalização do pagamento foi realizada entre 

SÉRGIO e CARLOS JOSÉ; 

• Que após 04 (quatro) meses FLÁVIO foi procurado 

novamente por SÉRGIO, sendo informando que que a “AG não 

estava sendo efetiva no pagamento das propinas”. Que FLÁVIO 

pediu a CARLOS JOSÉ que procurasse SÉRGIO; 

• Que não sabe informar quanto já havia sido pago (propina), 

mas que algum valor foi entregue, operacionalizado em “dinheiro 

vivo” por CARLOS JOSÉ; 

• Que em razão da dificuldade de “geração de dinheiro”, a AG 

contratou um Escritório de Advocacia para fazer os pagamentos 

(propina), pertencente ao advogado WELLINGTON MEDEIROS, 

conforme “comentado” por CARLOS JOSÉ; 

• Que WELLINGTON MEDEIROS já prestou serviços 

jurídicos a ARRUDA, mas o contrato entre a AG e 

WELLINGTON MEDEIROS era simulado, “sem prestação de 

serviço nenhum e o escritório fazia o dinheiro chegar a 

ARRUDA”; 

• Que “tem conhecimento por comentários” de que o acerto 

inicial de pagamentos de propina a ARRUDA teria sido feito pela 

VIA ENGENHARIA (na pessoa de FERNANDO QUEIROZ). 
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05. Nesse contexto, cumpre rememorar que o Brasil1 foi escolhido pela 

Federação Internacional de Futebol – FIFA, em 20.10.2007, como país-sede da 

Copa do Mundo de 2014. Em 2008 foram selecionadas as 12 (doze) cidades-

sedes, dentre elas Brasília/DF. 

 

06. Assim, houve a necessidade de reforma (reconstrução) do estádio local 

(Mané Garrincha), voltada a atender as exigências da FIFA2 para a realização 

da Copa das Confederações (2013) e Copa do Mundo (2014) na capita federal. 

 

07. Logo, em 06.01.2010 foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal os 

termos do CONVÊNIO NUTRA/PROJU nº323/2009 – 

TERRACAP/NOVACAP/SO, de 18.12.2009, inaugurando a formalização da 

reforma e ampliação do ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA. Em suma, o 

convênio firmado entre a TERRACAP e a NOVACAP atribuía a esse órgão a 

responsabilidade pela realização do processo licitatório e acompanhamento da 

execução das obras de construção/reforma daquela edificação. A dotação 

orçamentária e o reembolso dos pagamentos ficariam a cargo da TERRACAP. 

 

                                                           
1 Segundo site oficial do Ministério da Justiça “o investimento total do Governo Federal foi R$ 1,9 

bilhão, sendo R$ 1,17 bilhão oriundos do Ministério da Justiça e R$ 800 milhões Forças 
Armadas.  Foram 52 dias de atividades, que tiveram início em 23 de maio e terminaram no último 
dia do torneio, 13 de julho. Neste período, os Centros Integrados de Comando e Controle (CICC), 
que receberam investimentos na faixa de R$70 milhões, funcionaram ininterruptamente por 
1.248 horas. Para o Mundial foram escalados mais de 116,6 mil agentes das forças de segurança 
(policiais militares, civis, federais, rodoviários federais, bombeiros, guarda municipal, Detran e 
Força Nacional) e outros 50 mil das Forças Armadas. Cerca de 33 mil ações figuram nos 
relatórios de segurança, entre vários tipos de vistorias, escoltas, policiamento ostensivo, controle 
de migração, prisões e outros. ” 
 
2 
http://www.portal2014.org.br/noticias/1125/CONHECA+AS+EXIGENCIAS+DA+FIFA+PARA+O
S+ESTADIOS+DA+COPA.html  

http://www.portal2014.org.br/noticias/1125/CONHECA+AS+EXIGENCIAS+DA+FIFA+PARA+OS+ESTADIOS+DA+COPA.html
http://www.portal2014.org.br/noticias/1125/CONHECA+AS+EXIGENCIAS+DA+FIFA+PARA+OS+ESTADIOS+DA+COPA.html
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08. Na sequência, em 19.07.2010, e após a feitura da Concorrência nº001/2009 

– ASCAL/PRES – NOVACAP, foi firmado o Contrato de Empreitada Obra Eng.ª 

D.E.ASJUR/PRES Nº523/2010, entre a NOVACAP e o CONSÓRCIO BRASÍLIA 

2014 (ANDRADE GUTIERREZ S.A e VIA ENGENHARIA S.A), vencedor do 

certame. 
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• Publicação no DODF em 23.07.2010: 
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• Portal Transparência3 (valores desatualizados):   

 

 

09. Note-se que em 2007 o Governador de Brasília/DF era o senhor JOSÉ 

ROBERTO ARRUDA, filiado ao DEM, empossado em 1º de janeiro de 2007 e 

                                                           
3 
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/cidades/execucoesFinanceirasDetalhe.seam;js
essionid=E1833BE2A9538A6C55D0B42627E3BEC3.portalcopa?execucaoFinanceira=1&empr
eendimento=2  
 

http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/cidades/execucoesFinanceirasDetalhe.seam;jsessionid=E1833BE2A9538A6C55D0B42627E3BEC3.portalcopa?execucaoFinanceira=1&empreendimento=2
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/cidades/execucoesFinanceirasDetalhe.seam;jsessionid=E1833BE2A9538A6C55D0B42627E3BEC3.portalcopa?execucaoFinanceira=1&empreendimento=2
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/cidades/execucoesFinanceirasDetalhe.seam;jsessionid=E1833BE2A9538A6C55D0B42627E3BEC3.portalcopa?execucaoFinanceira=1&empreendimento=2
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permanecendo no cargo até 16.03.2010, quando teve seu mandato cassado 

após prisão preventiva decretada pelo Superior Tribunal de Justiça, em 

Operação Policial denominada CAIXA DE PANDORA. 

 

10. Após substituições interinas e eleições indireta e direta, o senhor AGNELO 

QUEIROZ, do Partido dos Trabalhadores, foi eleito Governador de Brasília, 

ocupando o cargo entre 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2014. 

TADEU FILIPELLI era o Vice-governador naquele mandato. 

 

11. Assim, restou claro que as tratativas sobre a construção do estádio de 

Brasília iniciaram-se no governo do senhor ARRUDA (2007 a 2010), 

estendendo-se para o governo do senhor AGNELO (2011 a 2014), conforme, 

inclusive, relatado pelos colaboradores. 

 

12. Sobre esses indivíduos, principais investigados nas fraudes envolvendo o 

terceiro estádio mais caro do mundo, importante evocar, brevemente, suas 

biografias: 

 

(a) JOSÉ ROBERTO ARRUDA: 

 

• Político brasiliense, eleito para os cargos de Senador da República 

(1994), Deputado Federal (2002) e Governador do Distrito Federal 

(2007); 

• Em 2001 renunciou ao mandato no Senado Federal para evitar sua 

cassação, após escândalo em que confessou violação do painel 

eletrônico daquela Casa Legislativa; 

• Eleito Governador em 2007, foi alvo da Operação CAIXA DE 

PANDORA, deflagrada pela Polícia Federal em 27.11.2009. Segundo 

apurado, o então governador comandava a realização de pagamentos 
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a parlamentares do Distrito Federal, com dinheiro oriundo de 

empresas contratadas pelo GDF.  

• Ainda no âmbito dessa Operação, ARRUDA teve sua prisão 

preventiva decretada pelo Superior Tribunal de Justiça, em 

11.02.2010, visando à preservação da ordem pública e da instrução 

criminal, por ter tentado subornar testemunha do caso; 

• Em junho de 2012, ARRUDA e outras 38 pessoas foram 

denunciadas pelo Ministério Público Federal por corrupção passiva, 

corrupção ativa e lavagem de dinheiro, por terem beneficiado 

empresas em contratos sem licitações com o Governo do Distrito 

Federal, exigindo, em contrapartida, o pagamento de propina a 

políticos aliados daquela gestão. Segundo a denúncia, o líder do 

esquema seria ARRUDA, delimitando-se, ainda, o envolvimento de 

diversos Deputados Distritais e empresários; 

• Em 16.03.2010, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal 

determinou a cassação do mandato de ARRUDA, por desfiliação 

partidária; 

• Nas eleições para o GDF, em 2014, o Tribunal Regional Eleitoral 

do DF e Tribunal Superior Eleitoral rejeitaram a candidatura de 

ARRUDA, com base na Lei da Ficha Limpa, pois o nominado foi 

condenado por improbidade administrativa, em segunda instância, em 

razão de participação no esquema de corrupção conhecido como 

“Mensalão do DEM”. 

 

(b) AGNELO DOS SANTOS QUEIROZ FILHO: 

 

• Político brasiliense, eleito para os cargos de Deputado Distrital 

(1990), Deputado Federal (1994, 1998 e 2002), Ministro do Esporte 

do Governo Lula (2003 a 2006) e Governador do DF (2011 a 2014); 
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• Em 09.12.2016, o Tribunal de Justiça Federal do Distrito Federal 

(5ª Vara da Fazenda Pública do DF) condenou AGNELO QUEIROZ 

por improbidade administrativa, pois restou comprovado que o 

nominado mantinha “apadrinhados políticos” em cargos 

comissionados no Instituto de Defesa do Consumidor do DF (Procon-

DF); 

• Em 07.02.2017, o Tribunal Superior Eleitoral ratificou, por 

unanimidade, entendimento que tornou o ex-governador AGNELO 

inelegível, em razão de abuso do poder político (uso indevido de 

meios de comunicação social), durante período pré-eleitoral, em que 

se candidatou à reeleição (2014). 

 

 

II. DA COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÃO FEDERAL 

 

13. Nesse ponto, importa asseverar as razões jurídicas que atraem a 

competência da Justiça Federal e a atribuição da Polícia Federal para atuação 

no caso em tela.  

 

14. A Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) é uma empresa pública, 

criada pela Lei nº 5.861, de 12 de dezembro de 1972, e tem como finalidade gerir 

o patrimônio imobiliário do Distrito Federal, mediante utilização, aquisição, 

administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens, bem 

como realizar, direta ou indiretamente, obras e serviços de infraestrutura e obras 

viárias no Distrito Federal. Rege-se pela Lei nº 6.404/76, sendo que 51% do 

seu capital social pertencem ao DF e 49% à União. 

 

15. Sabe-se que a obra do estádio MANÉ GARRINCHA foi totalmente financiada 

pela TERRACAP, e formalizada por meio do CONVÊNIO NUTRA/PROJU 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS 
 

18 

nº323/2009 – TERRACAP/NOVACAP/SO, de 18.12.2009, que desembolsou, ao 

final, R$1.577 bilhão para o custeio do empreendimento4. 

 

16. Considerando, assim, a significativa cota-parte da União – prevista, inclusive, 

por lei federal - entende-se haver notório interesse federal na boa e regular 

gestão da TERRACAP, pois, por óbvio, as ações dessa empresa podem ensejar 

impacto financeiro em patrimônio pertencente à União (no seu montante de 

49%). 

 

17. Nesse sentido, houve a expedição de Ofício à ADVOCACIA-GERAL DA 

UNIÃO (fl.161), indagando-se sobre as atividades da TERRACAP que 

envolveram o empreendimento em referência. 

 

18. Em cumprimento, a AGU encaminhou a Nota nº161/2017-DEAX/CGU/AGU, 

de 02.04.2017, ratificando as razões apresentadas pela Polícia Federal, 

conforme trechos abaixo transcritos: 

 

                                                           
4 Vide Ofício nº0445/2017 – TERRACAP (anexo) 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS 
 

19 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS 
 

20 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS 
 

21 

 

 

19. Outrossim, restou claro nas declarações prestadas pelos colaboradores e 

lenientes deste IPL que as vantagens financeiras indevidas “saiam” de um 

“caixa 02 único que movimentava valores de obras distribuídas pelo 

território nacional, e não um caixa 02 local”5. Logo, esses recursos não 

contabilizados e repassados aos corruptos envolvidos na construção do estádio 

MANÉ GARRINCHA eram oriundos de outras obras custeadas por verbas 

federais e estaduais sob a responsabilidade da AG, não sendo possível 

individualizá-los precisamente, o que, evidentemente, atrai a competência da 

Justiça Federal para o processamento do feito.  

 

20. Dessa forma, e diante dos argumentos assinalados na Nota 

supramencionada, bem como o próprio juízo deste órgão, não há dúvidas sobre 

o interesse da União no caso concreto, amparando a atuação da Polícia Federal 

                                                           
5 Declarações de CARLOS JOSÉ DE SOUZA. Ademais, segundo fontes abertas, e para 

complementar as afirmações de CLÓVIS PRIMO, “o ex-executivo da Andrade Gutierrez Flávio 
David Barra confirmou hoje (16/2/2017) ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal da 
Justiça Federal no Rio de Janeiro, que a empreiteira tinha caixa 2 único para pagamento de 
propina.” (http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-02/andrade-gutierrez-tinha-caixa-
dois-unico-para-pagar-propina-diz-ex-executivo)   

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-02/andrade-gutierrez-tinha-caixa-dois-unico-para-pagar-propina-diz-ex-executivo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-02/andrade-gutierrez-tinha-caixa-dois-unico-para-pagar-propina-diz-ex-executivo
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e da Justiça Federal do DF, nos termos dos artigos 109 e 144, §1º da 

Constituição Federal. 

 
 

III. DAS DILIGÊNCIAS PRELIMINARES 

 

21. Iniciando com as perquirições sobre as obras do Estádio Nacional de Brasília, 

foram intimados a prestar declarações - agora no âmbito deste procedimento 

apuratório - as seguintes pessoas: 

 

(a) (fls.122/124) JÚLIO CESAR DE AZEVEDO REIS, atual 
Presidente da TERRACAP, órgão que financiou a 
reforma/construção do Estádio Nacional de Brasília, por meio do 
CONVÊNIO NUTRA/PROJU nº323/2009 – 
TERRACAP/NOVACAP/SO: 
 

“QUE ingressou na diretoria técnica, no cargo de diretor, no início do 
governo Rollemberg, no dia 13/01/2015; QUE nunca atuou em qualquer ato 
voltado ao acompanhamento ou estudo referente à construção/reforma do 
estádio Mané Garrincha, uma vez que sua atuação junto à empresa sempre 
se deu na gerência de topografia; QUE a gerência de engenharia, vinculada 
à Diretoria Técnica foi responsável pelo acompanhamento dos convênios 
referentes à construção do estádio Mané Garrincha; QUE perguntado disse 
que não sabe informar porque houve a decisão de financiamento exclusivo 
do estádio Mané Garrincha com recursos da TERRACAP, sem linha de 
financiamento do BNDES; QUE para construção do estádio Mané Garrincha 
foram realizados convênios entre a TERRACAP e a NOVACAP, tendo como 
interveniente a então Secretaria de Obras do Distrito Federal; QUE nestes 
convênios a TERRACAP se comprometeu em repassar à NOVACAP os 
recursos para execução das obras, e coube à NOVACAP  as obrigações de 
especificação de obras e serviços, licitação, preparação de editais, 
contratação, acompanhamento, execução e recebimento da obra, bem 
como as verificações das medições apresentadas pelas empresas 
contratadas por ela;  QUE após a apresentação dessas medições e a 
emissão dos respectivos atestos por parte da NOVACAP, a TERRACAP 
efetuava repasse à NOVACAP deste valores apresentados na fatura; QUE 
perguntado sobre a atuação dos engenheiros da gerência de engenharia da 
TERRACAP sobre a medição da obra em referência, respondeu que cabe 
ao engenheiro executor do contrato da NOVACAP a medição in loco dos 
serviços prestados, e seu respectivo atesto, e  sendo de responsabilidade 
do engenheiro executor do convênio da TERRACAP a verificação do 
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enquadramento da medição no plano de trabalho, que é parte integrante do 
convênio; QUE perguntado sobre a origem dos ativos que financiaram a 
construção do Mané Garrincha, respondeu que o recurso veio da venda de 
imóveis pertencentes à empresa em seus editais de licitação, como por 
exemplo a venda de lotes no setor habitacional noroeste; QUE inclusive 
esse (venda no setor habitacional noroeste) foi o principal empreendimento 
imobiliário da empresa no período compreendido entre 2009 e 2014; QUE 
perguntado como eram as aplicações financeiras dos recursos oriundos da 
vendas dos imóveis à época (2009/2014), informou que não possui esses 
dados no momento, mas que irá encaminhá-los a esta Autoridade Policial 
no prazo de cinco dias; QUE, todavia, sabe que em sua gestão a 
TERRACAP mantém os recursos recebidos aplicados em investimentos 
remunerados do Banco Regional de Brasília; QUE a estrutura administrativa 
da TERRACAP possui como órgão máximo de deliberação uma assembleia 
geral, à qual é subordinada o conselho de administração composto por 
representantes indicados pelo GDF e representantes indicados pela União; 
QUE sabe que antigamente os assuntos levados ao citado Conselho de 
Administração eram definidos segundo sua relevância, como por exemplo, 
contratações por inexigibilidade e dispensa de licitação; QUE conforme as 
normas atuais da companhia, são encaminhados ao Conselho de 
Administração, para aprovação ou ratificação, os processos e/ou decisões 
que possam gerar acréscimo ou decréscimo patrimonial superior a 0,5 por 
cento do patrimônio líquido apurado no balanço do exercício imediatamente 
anterior; QUE o patrimônio da TERRACAP apurado no exercício anterior 
(2015) é de aproximadamente dois bilhões e cem milhões; QUE questionado 
sobre os eventuais prejuízos da obra, relatou que a auditoria independente 
contratada pela TERRACAP fez ressalvas com abstenção de opinião 
referente às contas da empresa nos anos de 2012, 2013 e 2014, por 
ausência de um estudo de viabilidade econômica e financeira para o 
investimento que estava sendo feito no Estádio Nacional de Brasília; QUE 
não era comum a realização de estudos de viabilidade econômica e 
financeira nos empreendimentos da TERRACAP; QUE em 2016, quando da 
análise das contas de 2015, a auditoria independente retirou a abstenção de 
opinião, mantendo apenas uma ressalva, com o compromisso da empresa 
de realizar o "impairmant" ou estudo de recuperabilidade do estádio; QUE o 
estádio foi contabilizado patrimonialmente como investimento no valor de 
um bilhão, quinhentos e setenta e cinco milhões de reais; QUE cumprindo o 
compromisso assumido, a empresa realizou em 2016 o Teste de 
Impairment, e que neste apurou-se que o retorno financeiro que o estádio 
trará à TERRACAP ao longo de sua vida útil (96 anos) será, em valores "a 
presente" de cento e setenta e um milhões de reais; QUE com isso, nas 
contas da TERRACAP do exercício de 2016, já aprovadas pela Diretoria 
Colegiada e pendente de análise pelo Conselho de Administração, realizou-
se a baixa contábil, referente ao prejuízo apurado com a construção do 
estádio como sendo de um bilhão e trezentos milhões de reais (valor 
histórico); QUE perguntado respondeu que o estádio na exploração que vem 
sendo feita é deficitário, e que a TERRACAP vem trabalhando na concessão 
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à iniciativa privada por meio da PMI nº. 1/2016, que neste ato apresenta 
cópia do modelo de exploração proposto, atualmente em análise; QUE 
perguntado sobre a atuação da TERRACAP visando verificar eventuais 
irregularidades no pagamento da citada obra, respondeu que não tem 
ciência dessas ações da empresa antes de sua gestão iniciada em março 
de 2016; QUE considera que o teste de impairment traz materialidade sobre 
os prejuízos referentes à decisão de se investir na reforma do Mané 
Garrincha; QUE já comunicou isso aos órgão de controle (TCDF, MPDFT e 
GDF); QUE aguarda conclusão das auditorias em andamento no TCDF, 
voltadas a delimitar demais irregularidades dessas obras, para adoção de 
outras providências; QUE perguntado de quem teria saído a determinação 
da TERRACAP pagar pela obra do estádio Mané Garrincha no formato 
supramencionado, em 2009, respondeu que não sabe precisar como se 
procedeu à época; QUE em 2007 o Presidente da TERRACAP era o Senhor 
ANTÔNIO GOMES; QUE o Presidente da TERRACAP se reporta ao 
Governador do Distrito Federal; QUE questionado sobre a previsão legal da 
TERRACAP realizar o investimento de acordo do enquadramento das obras 
do estádio Mané Garrincha nas funções essenciais da empresa, 
comprometeu-se a apresentar histórico sobre essa previsão legal.” 

 

(b) (fls.151/152) ANTÔNIO RAIMUNDO GOMES SILVA FILHO, 
Presidente da TERRACAP à época da assinatura do CONVÊNIO 
NUTRA/PROJU nº323/2009 – TERRACAP/NOVACAP/SO: 

 
“QUE foi presidente da TERRACAP no período de 2007 até 

22/02/2010; QUE foi nomeado para o cargo pelo Governador do GDF à 
época, JOSÉ ROBERTO ARRUDA; QUE sua indicação se deu em razão do 
declarante ter atuado na campanha para o GDF de ARRUDA, no ano de 
2007; QUE a ordem da TERRACAP ser responsável pelo financiamento da 
reforma/construção do estádio Mané Garrincha para o evento copa do 
mundo foi dada pelo então governador JOSÉ ROBERTO ARRUDA; QUE 
perguntado se pediu à área técnica um estudo sobre a viabilidade 
econômica e financeira sobre o citado empreendimento, visando 
fundamentar o financiamento pela TERRACAP, respondeu que não se 
recorda; QUE perguntado disse que entende que a construção em 
referência cumpriu à época as finalidades essenciais da TERRACAP; QUE 
perguntado porque não houve tratativas referentes a obter financiamento 
junto ao BNDES, respondeu que isso foi uma decisão de governo; QUE 
perguntado como se deram as tratativas que levaram à ordem da 
TERRACAP financiar a construção do estádio, respondeu que deve ter vindo 
um documento do governador ARRUDA e que não se recorda de ter tratado 
com o nominado sobre esse tema; QUE na gestão do declarante respondeu 
que não houve consulta prévia ao órgão consultivo da TERRACAP, CONAD, 
e nem notificada a União sobre as despesas que seriam realizadas em face 
desse empreendimento; QUE questões técnicas relacionadas à execução 
da obra, não podem ser precisadas pelo declarante, pois o nominado não 
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acompanhou a condução desse empreendimento, uma vez que sua saída 
da Presidência se deu no começo de 2010; QUE perguntado como foram 
estabelecidas as tratativas para formalização do convênio 323/2009 junto à 
NOVACAP, respondeu que não se recorda de ter se reunido com o 
presidente CELSO ROBERTO MACHADO PINTO e nem com  a diretora de 
edificações, MARUSKA LIMA DE SOUZA sobre esse assunto; QUE acredita 
que a matéria tenha sido tratada pela diretoria técnica da TERRACAP; QUE 
questões técnicas relacionadas à obra em referência foram tratadas pelo Sr. 
LUIZ ANTÔNIO ALMEIDA REIS, arquiteto e diretor técnico da TERRACAP 
no ano de 2007/2010; QUE LUIZ ANTÔNIO foi indicado para a citada 
diretoria pelo então governador ARRUDA; QUE o declarante não foi 
responsável pela indicação de nenhum dos diretores da TERRACAP à 
época, tendo sido responsável apenas pela indicação do seu chefe de 
gabinete; QUE NADER FRANCO foi diretor do jurídico no ano de 2009, 
indicado para o jurídico pelo declarante; QUE gostaria de consignar que a 
atuação do declarante se deu na formalização do convênio, no ano de 2009, 
que previa a reforma do estádio pelo valor de quinhentos milhões de reais, 
visando atender as exigências da FIFA; QUE a previsão de capacidade para 
o estádio formalizada pelo convênio era de quarenta e cinco mil pessoas; 
QUE então não se considera responsável pelos superdimensionamento 
dessa obra, entendendo que houve um exagero e irresponsabilidade no 
resultado final do empreendimento; QUE gostaria de consignar que na sua 
saída da TERRACAP o caixa da empresa detinha cerca de um bilhão e meio 
de ativos e dois bilhões e meio em recebíveis, estando a empresa solvente 
à época; QUE perguntado se durante a gestão do declarante foi tratado 
assunto sobre a isenção de impostos distritais devidos pela empresa 
executora para o GDF em razão da obra em referência, respondeu que não 
se recorda de ter tratado dessa matéria fiscal junto ao governo.” 

 
(c) (fls.116/119) FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO (reinquirido), 
ex-executivo da ANDRADE GUTIERREZ e um dos três 
colaboradores do fato que ensejou a instauração deste IPL:  
 

“QUE entre 1/12/2003 a 2011 foi diretor de relação institucionais da 
AG, tendo sido promovido a Vice-Presidente de Relações Institucionais da 
Holding; QUE à frente da Diretoria de Relações Institucionais era 
responsável pela representação institucional da empresa, sendo a "cara da 
empresa" em assuntos referentes a representação Institucional; QUE   
confirma a íntegra das informações trazidas em seu termo de colaboração 
nº. 02, fls. 36/40; QUE não conhecia SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE 
até ser procurado pelo nominado no ano de 2013 para tratar de assuntos 
vinculados ao ex-governador ARRUDA; QUE confirma que esse primeiro 
encontro se deu na casa de SÉRGIO, no Lago Sul/DF; QUE se recorda que 
recebeu uma ligação de telefone do Sr. SÉRGIO (61-99818455) e foi 
convidado para casa do nominado, sendo sido realizada a citada reunião; 
QUE não se recorda da data precisa dessa primeira reunião, mas sabe que 
foi no final de 2013; QUE SÉRGIO se colocou como parceiro e amigo de 
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ARRUDA informando seu interesse de auxiliar o ex-governador em sua 
campanha na eleição de 2014; QUE o assunto se referiu a necessidade de 
retomar relacionamento com empresas que teriam interesse no Distrito 
Federal; QUE informou que esse apoio da AG não fazia parte do rol de 
atribuições do declarante, mas que iria encaminhar a demanda a quem de 
direito, no âmbito interno da AG; QUE nesse primeiro encontro só estavam 
presentes o declarante e SÉRGIO; QUE então foi agendado o segundo 
encontro, também a pedido do Sr. SÉRGIO, via telefone celular, sendo 
marcado cerca de uma semana depois, também na residência do Sr. 
SÉRGIO; QUE nesse segundo encontro o Sr. ARRUDA estava presente  e 
foi tratado sobre eventual apoio financeiro na campanha eleitoral de 2014; 
QUE informou dessa possibilidade, desde que fosse realizada por meio de 
doação oficial, mas que ainda não poderia dar essa resposta oficialmente 
em nome da AG; QUE passou a demanda para a Diretoria Comercial, que 
foi chefiada por CLÓVIS PRIMO, na pessoa de CARLOS JOSÉ e RODRIGO 
LOPES; QUE então foi realizado um terceiro encontro na casa de SÉRGIO, 
cerca de um mês após a segunda reunião, na presença do declarante e de 
SÉRGIO e o declarante informou ao nominado que a AG não teria interesse 
em realizar doação oficial à campanha do Sr. ARRUDA; QUE dias após foi 
marcado um quarto encontro na casa de SÉRGIO, na presença de SÉRGIO 
e do declarante, unicamente, e SÉRGIO informou ao declarante sobre uma 
combinação realizada nos anos de 2007/2008, entre a AG e ARRUDA, que 
não era do conhecimento do declarante, tendo sido acertado o pagamento 
de percentual sobre a obra, sendo o valor de propina; QUE perguntado 
respondeu, salvo melhor juízo, que foi CLÓVIS PRIMO e/ou CARLOS JOSÉ 
que teria tratado nos anos de 2007/2008, com ARRUDA, sobre a citada 
propina; QUE então após esse quarto encontro o declarante levou 
novamente a citada demanda à AG, tendo sido informado pela AG, na 
pessoa de CLÓVIS PRIMO ou CARLOS JOSÉ ou RODRIGO LOPES (não 
sabendo precisar qual deles), no final de 2013 ou início de 2014, que seria 
pago a ARRUDA valor de um por cento sobre a obra; QUE na sequência o 
declarante apresentou SÉRGIO ANDRADE a CARLOS JOSÉ, repassando 
a CARLOS a responsabilidade de tratar sobre esse assunto com SÉRGIO, 
uma vez que não estava na alçada de atribuições do declarante; QUE salvo 
engano no início de 2014 foi procurado via telefone novamente por SÉRGIO, 
realizando um novo encontro na casa do nominado, onde esse informou que 
a AG não estava efetivando o pagamento das propinas; QUE o declarante 
informou que essa demanda deveria ser tratada com CARLOS, mas 
SÉRGIO disse que CARLOS já sabia do problema e não estava resolvendo; 
QUE o declarante procurou CARLOS para avisar que tinha sido procurado 
por SÉRGIO e CARLOS afirmou que já havia pago valores a SÉRGIO, em 
dinheiro, não precisando o montante repassado; QUE afirma que soube que 
para transferência desses pagamentos (propina) em benefício de ARRUDA, 
teria sido contratado um escritório de advocacia, simulando uma prestação 
de serviços; QUE somente recentemente soube por meio de CARLOS JOSÉ 
que se tratava do escritório WELLINGTON MEDEIROS; QUE CLÓVIS 
PRIMO ou CARLOS JOSÉ comentou com o declarante que no início do 
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processo que tratou da contratação para o estádio MANÉ GARRINCHA 
pagamento de propina a ARRUDA teria sido negociado em conjunto pela 
VIA ENGENHARIA; QUE em 2007/2008 não participou de qualquer reunião 
em nome da AG com ARRUDA para tratar da obra do Mané Garrincha ou 
qualquer outro; QUE ratifica que o responsável pela diretoria comercial em 
2007 (que à época se chamava diretoria geral da unidade de negócios 
norte/Brasil – Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste) era o Sr. CLÓVIS PRIMO e assuntos referentes à obra Mané 
Garrincha foram possivelmente tratados com o nominado; QUE na cadeia 
hierárquica CLÓVIS estava abaixo somente do Presidente da AG, 
ROGÉRIO NORA DE SÁ; QUE perguntado sobre eventual dificuldade 
apresentada pela OAS S.A no início do processo licitatório, em meados de 
2007, disse que não sabe responder pois essa matéria não estava no rol de 
suas atribuições; QUE perguntado sobre eventual conluio com a Odebrecht 
voltado a garantir que a AG ganhasse a obra do Mané Garrincha, disse que 
não sabe responder pois essa matéria não estava no rol de suas atribuições; 
QUE sobre essa mesma demanda envolvendo pagamento de propina 
vinculada ao Mané Garrincha, não teve qualquer tratativa com o Sr. 
AGNELO QUEIROZ; QUE se licenciou da AG em julho de 2015, quando o 
Juiz SÉRGIO MORO aceitou a denúncia envolvendo o declarante, 
desligando-se da empresa em fevereiro de 2016; QUE perguntado se 
chegou a tratar com alguém da NOVACAP ou TERRACAP sobre o Estádio 
Mané Garrincha, respondeu que não.” 

 

(d) (fls.122/121) ROGÉRIO NORA DE SÁ (reinquirido), ex-
executivo da ANDRADE GUTIERREZ e um dos três 
colaboradores do fato que ensejou a instauração deste IPL: 
 

“QUE ratifica as informações prestadas no termo de colaboração nº. 
01, fls. 12/20; QUE ingressou na AG em 1975, assumindo a presidência da 
área de contração da AG em 2002; QUE entre os anos de 2011 a 2012, 
quando estava à disposição da AG, depois de seu desligamento em 
setembro de 2011, não ocupou função pré-definida, recebendo 
remuneração compatível com os mesmos rendimentos de quando ocupava 
a presidência da construtora; QUE as obras do estádio estavam ligadas ao 
diretor CLÓVIS PRIMO, tendo sido ele que participou do processo licitatório, 
bem como as pessoas ligadas à sua diretoria, denominada unidade de 
negócios norte ; QUE em Brasília, as pessoas ligadas a CLÓVIS PRIMO 
eram os Srs. RODRIGO LOPES e CARLOS JOSÉ; QUE sabia dos acordos 
realizados entre a AG e outras construtoras para repartir a obra do estádio 
Mané Garrincha; QUE não chegou a participar de reunião com 
representantes dessa construtora, sendo essa atribuição do Sr. CLÓVIS 
PRIMO; QUE sabe que o representante da VIA que tratava sobre o tema era 
o Sr. FERNANDO QUEIROZ; QUE MARCIO MAGALHÃES DUARTE 
PINTO foi nomeado Diretor da AG e tinha como responsabilidade o estudo 
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das obras sobre os estádios que iriam ser construídos para a copa do 
mundo, sendo o declarante o chefe imediato do nominado; QUE perguntado 
quem eram os subordinados do declarante, informou que CLÓVIS PRIMO 
foi o diretor responsável para tratar desse assunto, o que ocorreu a partir de 
2008; QUE perguntado sobre pagamento de propina ao Sr. JOSÉ 
ROBERTO ARRUDA, respondeu que essa negociação era realizada pelo 
Sr. CLÓVIS e que FERNANDO QUEIROZ, da VIA ENGENHARIA, teria dito 
a CLÓVIS que o valor seria de um por cento sobre a obra; QUE à época, em 
razão da prisão de ARRUDA em fevereiro de 2010, sabe que não foi 
efetivado o pagamento da propina, apesar do acordo firmado; QUE FLÁVIO 
MACHADO comentou com o declarante no ano de 2012/2013, salvo 
engano, que houve retomada de diálogo com o Sr. ARRUDA, tendo sido 
pagos valores a título de propina, não sabendo precisar qual teria sido esse 
valor; QUE as propinas  pela AG, em face da obra do Mané Garrincha, 
começaram a ser pagas no Governo de AGNELO; QUE sobre AGNELO, 
CLÓVIS informou ao declarante que esse governador não teria estabelecido 
um percentual, mas demandava valores por meio de pagamento de eventos 
do GDF; QUE RODRIGO LOPES e CARLOS JOSÉ podem identificar quais 
eram esses eventos; QUE perguntado se sabe o valor total de propina pago 
a AGNELO, respondeu que não pode precisar pois essa demanda era de 
atribuição da diretoria de CLÓVIS PRIMO; QUE perguntado quem do GDF 
foi responsável por fornecer informações privilegiadas para o projeto no 
estádio de Brasília à AG, disse que apenas CLÓVIS PRIMO e RODRIGO 
LOPES saberiam responder a essa pergunta; QUE nunca esteve com o 
Governador ou representantes da TERRACAP e NOVACAP para tratar 
desse tema; QUE perguntado disse que autorizou o pagamento da propina 
por CLÓVIS PRIMO à ARRUDA no valor de um por cento, no ano de 2007; 
QUE perguntado de qual caixa saiam os valores das propinas pagas em 
face da obra do Mané Garrincha, respondeu que não sabe precisar, mas 
que CLÓVIS PRIMO pode detalhar se esses valores saiam do contrato 
propriamente dito, caixa 2 ou da diretoria financeira da AG; QUE perguntado 
disse que não pode precisar se houve pagamentos para o Sr. TADEU 
FILIPELLI, Vice-Governador de AGNELO QUEIROZ; QUE conhece 
FILIPELLI apenas de nome.” 

 

(e) (fls.153/155) CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO 
(reinquirido), ex-executivo da ANDRADE GUTIERREZ e um dos 
três colaboradores doo fato que ensejou a instauração deste IPL: 
 

“QUE ratifica as informações constantes em fls. 29/35; QUE a partir da 
escolha do Brasil para sediar a copa de 2014, no ano de 2007, as 
construtoras começaram estudos próprios visando participar do 
empreendimento; QUE em 2008 era Diretor Geral de obras/operações da 
AG, responsável pelos assuntos referentes a construção do estádio Mané 
Garrincha nesta capital; QUE em 2008 a ANDRADE GUTIERREZ - AG 
iniciou tratativas com a VIA ENGENHARIA visando formalizar o consórcio 
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para participação no processo licitatório que trataria da construção do 
estádio Mané Garrinha; QUE essa parceria se deu em razão da VIA 
ENGENHARIA ser uma importante construtora local e ter expertise nesse 
tipo de obra; QUE FERNANDO QUEIROZ foi o represente da VIA 
responsável por essa composição, que futuramente ensejou o consórcio 
Brasília 2014; QUE perguntado sobre as tratativas existentes com a 
Odebrecht visando simulação do processo licitatório da obra do Mané 
Garrincha, respondeu que participou pessoalmente de reunião em nome da 
AG com o presidente da Odebrecht, à época Sr. BENEDITO JÚNIOR, para 
firmar esse acordo no qual a Odebrecht se comprometeu a apresentar uma 
proposta com valor maior da proposta que seria apresentada pela AG, 
garantindo assim a vitória dessa empresa no citado empreendimento; QUE 
na citada reunião também foi tratado do processo licitatório dos estádios de 
Manaus e Recife, também objeto de conluio entre as empresas; QUE 
perguntado disse que só foi à residência oficial de ARRUDA em 2009, salvo 
engano, apenas uma vez, para tratar da obra do estádio Mané Garrincha; 
QUE nesse mesmo dia foi à reunião com o Sr. JOSÉ LUNGUINHO FILHO, 
diretor da OAS, para tratar de impasse com essa construtora sobre a obra 
do estádio Mané Garrincha; QUE essa reunião se deu ou no escritório da 
OAS, ou no escritório da VIA ENGENHARIA nessa capital, não sabendo 
precisar; QUE foi ARRUDA que solicitou via telefone a citada reunião; QUE 
também ficou acordado que a OAS iria apresentar proposta com valor a 
maior na citada licitação; QUE perguntado sobre a identificação de 
funcionários do GDF que atuaram na feitura do edital da concorrência nº. 
01/2009 para favorecer a AG, respondeu que o Sr. CARLOS JOSÉ era o 
responsável local por essas tratativas, exercendo a função de gerente 
comercial no DF, devendo saber a identificação dessas pessoas; QUE 
perguntado sobre o acerto de um por cento de propina ao governador 
ARRUDA no começo das negociações, informou que esse percentual tenha 
sido estabelecido por meio de tratativas entre a VIA ENGENHARIA, 
FERNANDO QUEIROZ e o Governador ARRUDA, uma vez que essa 
construtora era próxima ao Governador; QUE chegou a ser informado tanto 
por FERNANDO QUEIROZ como por CARLOS JOSÉ sobre esse 
percentual, no ano de 2009, início da formalização do certame; QUE em 
razão da prisão de ARRUDA em fevereiro de 2010, o pagamento acordado 
da propina não foi efetivado; QUE quando AGNELO QUEIROZ assumiu o 
governo do DF em 2011, o declarante não estabeleceu tratativas diretas com 
o nominado sobre eventual pagamento de propina; QUE como era encargo 
de CARLOS JOSÉ relacionar-se com o governo do DF à época, era 
responsabilidade do nominado realizar acompanhamento comercial e 
apresentar à AG eventuais demandas do governo; QUE as exigência de 
AGNELO não eram de valores fixos em dinheiro, mas sim o pagamento de 
eventos para o GDF, segundo se recorda o declarante; QUE esse valor pago 
aos eventos indicados por AGNELO saiam de caixa 2 da AG; QUE o caixa 
2 da AG em Brasília era feito por meio de empresas locais que eram 
fornecedoras da AG na própria obra do estádio e em outras obras da 
empresa; QUE então havia um único caixa que movimentava esses valores; 
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QUE perguntado disse que não sabe o nome dessas empresas, mas que 
CARLOS JOSÉ e RODRIGO LEITE podem precisar quais seriam essas 
pessoas jurídicas; QUE a diretoria financeira da AG era informada da 
movimentação desse caixa 2 de obras de todo o país; QUE esclarece que 
se tratava de um caixa 2 único, que movimentava valores das obras 
distribuídas pelo território nacional e não um caixa 2 local em determinada 
obra; QUE no caso de insolvência de uma obra local poderia haver recursos 
de obras de outras áreas e outras capitais, que iriam complementar o valor 
necessário, utilizando esse caixa 2; QUE um Estado pode ter várias obras 
custeadas por verbas federais e estaduais, mas o caixa 2 é único, ou seja, 
não há constituição de caixa 2 para atender cada contrato; QUE perguntado 
sobre pagamento de propina a ARRUDA no ano de 2013, quando o 
nominado tinha pretensão de se candidatar para o GDF nas eleições de 
2014, respondeu que se desligou da AG em abril de 2013 e que, então, não 
sabe precisar as tratativas referentes ao pagamento de propina a ARRUDA 
após esse período; QUE, contudo, se recorda que desde o começo do ano 
de 2013 ARRUDA iniciou pedidos referentes a pagamento de propina em 
face do contrato do estádio Mané Garrincha, firmado em 2009; QUE ficou 
sabendo dos pedidos de ARRUDA por meio de FERNANDO QUEIROZ e 
FLÁVIO MACHADO; QUE à época negou a efetivação desses pagamentos 
a ARRUDA, não sabendo se posteriormente algum valor foi pago; QUE 
sobre TADEU FILIPELLI recorda-se que chegou a seu conhecimento pedido 
de doação de campanha do nominado para o PMDB; QUE a doação de 
campanha estava associada a construção do estádio Mané Garrincha; QUE 
RODRIGO LOPES, Superintendente local ou CARLOS JOSÉ, gerente 
comercial, podem detalhar as circunstâncias envolvendo TADEU FILIPELLI; 
QUE ratifica que não tem ciência do nome dos envolvidos da TERRACAP e 
NOVACAP que participaram da formalização da concorrência nº. 01/2009 
em benefício do consórcio Brasília 2014; QUE além de FERNANDO 
QUEIROZ havia um diretor comercial da VIA ENGENHARIA que atuava nos 
assuntos atinentes à obra do estádio Mané Garrincha e que se relacionava 
diretamente com os Srs. RODRIGO LOPES e CARLOS JOSÉ; QUE, 
contudo, não sabe precisar o nome desse diretor.” 

 
(f) (fls.158/159) RODRIGO LEITE VIEIRA, empregado da 
ANDRADE GUTIERREZ e responsável pelo pagamento de 
propina em nome da empresa, envolvendo o Estádio Nacional de 
Brasília: 
 

“QUE ingressou na AG em 1998 como estagiário permanecendo até 
os dias atuais; QUE em 2012 na função de gerente comercial subordinado 
à Superintendência de RODRIGO LOPES, ficou responsável pelas tratativas 
de assuntos referentes a obra do Estádio Nacional de Brasília; QUE em 
suma suas atribuições estavam vinculadas à interface operacional entre o 
consórcio e o cliente, no caso, o GDF; QUE o representante do GDF para 
tratar de assuntos vinculados a obra do estádio Mané Garrincha era o 
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Senhor FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO, Secretário extraordinário da 
Copa 2014; QUE da NOVACAP a interface era feito com a Sra. MARUSKA 
e NILSON MARTORELLI; QUE a interface com a TERRACAP também foi 
feita com a Sra. MARUSKA quando a mesma foi presidente da empresa; 
QUE já em 2012, quando iniciou sua atuação junto à obra do estádio, foi 
informado por RODRIGO LOPES e CARLOS JOSÉ, que compunham a 
equipe da AG no DF, da existência de pagamento de propina em face desse 
empreendimento; QUE a época não sabia o percentual dessa propina, mas 
que hoje pode precisar que se tratava de cerca de quatro por cento, 
provavelmente sobre o valor líquido da obra; QUE perguntado sobre 
pagamento de propina realizado pela VIA ENGENHARIA, respondeu que 
em determinada ocasião essa construtora foi instada a pagar o valor de dois 
milhões líquido a título de propina para o Sr. AGNELO QUEIROZ; QUE salvo 
engano essa demanda foi realizada no final de 2014; QUE chegou a tratar 
sobre o custo-taxa que seria cobrado da AG para a efetivação desse 
pagamento de dois milhões de reais em reunião com o Sr. LUIZ FERNANDO 
ALMEIDA DOMENICO; QUE esses dois milhões foram acordados por 
CARLOS JOSÉ; QUE não era responsável pela decisão e controle dos 
pagamentos de propina relativos ao estádio; QUE contudo era demandado 
pelo Sr. CARLOS JOSÉ para realização de pagamento dessas propinas; 
QUE realizou doze pagamentos de valores  a título de propina no ano de 
2014 referente à obra do estádio; QUE esses valores eram pagos ao 
operador do então governador AGNELO QUEIROZ, Sr. JORGE SALOMÃO; 
QUE no dia 07/07/2014 entregou cento e cinquenta mil reais a JORGE 
SALOMÃO no estacionamento do canteiro de obras do estádio Mané 
Garrincha; QUE no dia 11/07/2014 entregou cinquenta mil reais também a 
JORGE SALOMÃO; QUE os demais valores entregues ao longo de 2014 
serão especificados por meio de registro que indica as datas, os locais e os 
valores pagos a título de propinas e entregues no interesse desse inquérito; 
QUE JORGE SALOMÃO entrava em contato como o declarante via telefone 
(61-996130474 e 981287878) para a cobrança desses valores e marcação 
de local de entrega; QUE os valores pagos a JORGE SALOMÃO eram 
entregues ao declarante pelo Sr. GUSTAVO ROCHA, gerente administrativo 
da obra do estádio, pertencente à diretoria do Sr. CLÓVIS PRIMO; QUE não 
sabe precisar a fonte desses valores; QUE em 2013 CARLOS JOSÉ 
demandou o declarante que realizasse pagamentos a título de propina em 
nome de AGNELO para o advogado Sr. LUIZ CARLOS BARRETO DE 
OLIVEIRA ALCOFORADO, tendo sido entregues quatro pagamentos, 
totalizando seiscentos mil reais no escritório desse advogado, localizado no 
America Office Tower; QUE o valor dessa propina saiu do caixa 2 da AG, 
não tendo sido firmado contrato fictício como escritório de advocacia e a AG; 
QUE inclusive irá apresentar no interesse desse IPL cartão de acesso ao 
edifício em referência, entregue pelo Sr. ALCOFORADO ao declarante; 
QUE também chegou a entregar outros sessenta mil reais para 
ALCOFORADO também em seu escritório, visando a aquisição de camisas 
para o time de futebol BRASÍLIA; QUE esse pagamento foi demandado pelo 
Sr. CARLOS JOSÉ, que pode precisar sua origem; QUE em outubro de 2014 
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foi realizado aditivo da obra do Mané Garrincha cujo objeto era o índice de 
reajuste de mão de obra, em que o Sr. ALBERTO NOLLI, Diretor da VIA, 
informou ao declarante as tratativas para o pagamento de um por cento de 
propina sobre o valor desse aditivo, em torno de cinquenta milhões de reais, 
para a Sra. MARUSKA LIMA DE SOUZA HOLANDA, Presidente da 
TERRACAP e o Sr. NILSON MARTORELLI, então presidente da 
NOVACAP; QUE então foram repassados quinhentos mil para a Sra. 
MARUSKA e mais quinhentos para o Sr. MATORELLI; QUE esse 
pagamento foi feito na seguinte proporção, coube a AG pagar duzentos e 
cinquenta mil para MARUSKA e duzentos e cinquenta para MATORELLI; 
QUE contudo a AG pagou apenas cento e setenta e cinco mil reais para 
MARUSKA, feito através de um fornecedor de nome PEDRO (conhecido 
como professor PEDRO), dono de empresa de consultoria técnica; QUE se 
compromete a apresentar dados qualificativos de PEDRO e o contrato 
firmado com sua empresa, utilizado para simular despesa que gerou o citado 
pagamento; QUE esclarece que esse contrato com PEDRO para quitar esse 
compromisso da obra do estádio foi realizado na obra do BRT GAMA; QUE 
em determinada ocasião no ano de 2014, na presença do declarante, do Sr. 
ALBERTO NOLLI e NILSO MARTORELLI, em restaurante BOTARGA, 
localizado no lago sul, QI 5, foi tratado o pagamento desse percentual de um 
por cento para o Sr. MARTORELLI; QUE ouviu dizer que oitenta por cento 
desse valor, ou seja, quatrocentos mil, foi pago pela VIA ENGENHARIA 
através do fornecedor SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA – STE; QUE 
os vinte por cento restantes, ou seja cem mil reais, foram pagas a 
MARTORELLI pelo declarante, em espécie, entregues na residência de 
MARTORELLI, no Lago Sul, QL 13, salvo engano, em dezembro de 2014.” 

 
(g) (fls.156/157) CARLOS JOSÉ DE SOUZA, empregado da 
ANDRADE GUTIERREZ e responsável pelo pagamento de 
propina em nome da empresa, envolvendo o Estádio Nacional de 
Brasília: 

 
“QUE ingressou na AG em agosto de 1985, permanecendo até os dias 

atuais; QUE no ano de 2008 foi instado pelo seu Superintendente, Sr. 
RODRIGO LOPES, para tratar de assuntos referentes à construção do 
estádio Mané Garrincha; QUE nesse primeiro momento foram tratados 
assuntos referentes à viabilidade e demais estudos técnicos para o citado 
empreendimento; QUE então foram realizados estudos ainda no âmbito da 
PPP para a citado obra, final de 2008 e início de 2009; QUE a partir desses 
estudos RODRIGO LOPES informou ao declarante sobre a pretensão de 
realização de consórcio com a VIA ENGENHARIA para esse 
empreendimento, o que de fato foi realizado; QUE os representantes da VIA 
que trataram dessa matéria foram os senhores LUIZ FELIPE e JOSÉ 
RONALDO ou LUIZ RONALDO; QUE como a implantação da PPP foi 
considerada inviável, RODRIGO LOPES informou ao declarante que seria 
confeccionada proposta para concorrência pública sobre o objeto citado, na 
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modalidade da Lei 8.666; QUE houve a formação de um grupo de trabalho 
composto por EDUARDO ALCIDES ZANELATTO, da AG, JOSÉ ou LUIZ 
RONALDO e outras pessoas que não sabe precisar, encarregados de 
formalizar o edital que seria utilizado na concorrência da NOVACAP; QUE 
sabe que minuta desse edital foi entregue à NOVACAP, visando beneficiar 
o consórcio Brasília 2014, não sabendo precisar o representante da 
NOVACAP envolvido nessa situação; QUE EDUARDO ALCIDES pode 
precisar quem foi o representante da NOVACAP que participou nesse 
momento da concepção desse edital; QUE então pode afirmar que os dados 
encaminhados pelo citado grupo de trabalho à NOVACAP foram utilizados 
no edital objetivando atribuir cláusulas que beneficiassem o consórcio; QUE 
no final de 2009, quando o consórcio já havia inclusive entregado sua 
proposta, participou de reunião na residência oficial do então governador 
ARRUDA na presença de CLÓVIS PRIMO e RODRIGO LOPES para tratar 
de assuntos referentes ao citado certame; QUE acredita que foi ARRUDA 
que demandou essa reunião; QUE foi tratado sobre a participação da OAS 
nesse certame, tendo o Governado ARRUDA ligado nessa mesma ocasião 
para o representante da VIA ou representante da OAS, agendando para 
aquela data reunião; QUE ato contínuo dirigiu-se à VIA, localizada no SIA, 
onde participou de reunião com o Sr. JOSÉ LUNGUINHO FILHO, 
representante da OAS e FERNANDO QUEIROZ, representante da VIA, 
CLÓVIS PRIMO e RODRIGO LOPES; QUE nessa reunião CLÓVIS informou 
que resolveria esse impasse com a OAS, atendendo a pedido do 
governador; QUE sabe que na sequência ficou acertado de que a OAS iria 
participar em outra obra e não no estádio Mané Garrincha; QUE em 2009 foi 
informado por CLÓVIS e RODRIGO LOPES da necessidade da feitura de 
provisão de pagamento de cinco por cento sobre a obra em referência, que 
seriam pagos a título de propina, em data futura; QUE nessa época não foi 
determinado por CLÓVIS ou mesmo RODRIGO LOPES quem seria o 
beneficiado desse valor; QUE as obras do estádio foram iniciadas em 2011, 
na gestão de AGNELO QUEIROZ; QUE no governo de transição participou 
de reunião no primeiro semestre de 2010, tendo sido demandado por 
RODRIGO LOPES para efetivar pagamento de quinhentos mil reais ao 
então governador ROSSO; QUE ANDRÉ MOTA estava presente nesta 
reunião, representando o Sr. ROSSO; QUE à época não havia valores no 
caixa e que o pagamento se deu somente em 2011, por meio de caixa 2; 
QUE já em 2011, na gestão de AGNELO, o declarante foi informado por 
RODRIGO LOPES e CLÓVIS PRIMO sobre tratativas para pagamento de 
propina de três por cento para o PT, na pessoa de AGNELO e um por cento 
para o PMDB, na pessoa de FILIPELLI, calculados pelo valor efetivamente 
recebido pela AG; QUE também a partir de 2011 CLÓVIS determinou que o 
declarante atendesse pedidos de AGNELO; QUE então o declarante foi 
pessoalmente instado diversas vezes pelo Sr. AGNELO QUEIROZ para o 
custeio de demandas variadas; QUE essas demandas eram pagamento de 
fornecedores e prestadores de serviços, pagamento de camarote para copa 
das confederações, pagamento de quermesse, camisas para time de 
futebol, patrocínio do livro “nasce um gigante” e outras que serão detalhadas 
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e apresentadas pelo declarante para instrução desse IPL; QUE confirma a 
realização de pagamentos em espécie, solicitadas pelo governador 
AGNELO e autorizada por CLÓVIS PRIMO; QUE o operador de AGNELO 
era JORGE LUIZ SALOMÃO; QUE foi apresentado a JORGE LUIZ na 
residência oficial de AGNELO entre os anos de 2011 e 2012; QUE 
reconhece JORGE LUIZ como sendo a pessoa que consta em foto retirada 
no site dos SINDUSCONDF, neste ato apresentado pelas autoridades 
policial; QUE as entregas da propina eram realizada por RODRIGO LEITE 
ao Sr. JORGE SALOMÃO; QUE também houve pedido de AGNELO para 
pagamento de propina no valor de cinquenta mil reais ao Sr. FRANCISCO 
CLÁUDIO MONTEIRO, ex-chefe de gabinete do governador; QUE esse 
pedido se deu em razão do afastamento de FRANCISCO do governo em 
razão da operação Monte Carlos, em 2012 e que o nominado estaria com 
problemas financeiros; QUE então foram realizadas cinco entregas de 
cinquenta mil reais cada pelo declarante para FRANCISCO; QUE a primeira 
se deu no balão do periquito, no Gama, próximo à residência de 
FRANCISCO e as demais no estacionamento em frente ao living park sul e 
no estádio nacional de Brasília, após FRANCICO RETORNAR ao governo, 
na função de secretário especial da copa; QUE esses valores saíram de 
caixa 2 da AG; QUE também houve uma solicitação de doação eleitoral para 
o diretório nacional do PT para campanha de prefeito no ano de 2013, no 
valor de trezentos mil reais; QUE sabe que essa doação foi efetivada; QUE 
também foram realizados pagamentos a pedido de AGNELO para o 
advogado LUIZ CARLOS ALCOFORADO oriundo de caixa 2; QUE também 
foi formalizado um contrato de LUIZ CARLOS ALCOFORADO, sem 
prestação efetiva de serviço, apenas para realizar o pagamento dos valores 
que haviam sido solicitados pelo governador; QUE sobre TADEU FILIPELLI, 
então Vice-Governador do GDF, respondeu que o acerto de pagamento de 
propina em razão do estádio Mané Garrincha foi pago pela AG por meio de 
doações de campanha ao PMDB; QUE contudo foi chamado por TADEU 
FILIPELLI em sua residência oficial no ano de 2012/2013, tendo recebido 
reclamação do nominado em face da ausência de pagamento da propina 
acertada no montante de um por cento; QUE então nessa ocasião FILIPELLI 
informou que teria acertado com a VIA o pagamento da propina, conforme 
acordado e que a AG deveria depois resolver essa questão junto a VIA; QUE 
gostaria de consignar que a AG não cumpriu com os três por cento de 
propina prometido a AGNELO, apesar de ter repassado ao nominado 
valores significativos; QUE em relação a ARRUDA, já no ano de 2013, 
esclarece que no primeiro semestre participou de reunião na presença de 
FLÁVIO MACHADO, em frente à panificadora BELINI, 114 sul, onde foi 
apresentado ao Sr. SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE; QUE houve uma 
breve conversa na calçada, onde FLÁVIO informou ao declarante que 
SÉRGIO LÚCIO seria o operador de ARRUDA, responsável por receber 
valores a título de propina, em nome do ex-governador, no montante de dois 
milhões de reais; QUE houve nessa mesma ocasião justificativa de que o 
pagamento desses valores seria em razão do estádio Mané Garrincha, pois 
a decisão de contratar foi de ARRUDA e que CLÓVIS PRIMO confirmaria a 
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autorização para esses pagamentos; QUE essa autorização foi de fato 
confirmada por CLÓVIS em reunião no Rio de Janeiro; QUE na sequência 
o declarante marcou reunião com SÉRGIO ANDRADE no estádio Mané 
Garrincha, tendo sido confirmado o pagamento de dois milhões de reais a 
ARRUDA, à medida que a empresa conseguisse o recurso; QUE então 
foram realizados seis pagamentos a SÉRGIO LÚCIO no estádio Mané 
Garrincha, oriundos de caixa 2; QUE era o Sr. GUSTAVO ROCHA, gerente 
administrativo do consórcio, que repassava os valores posteriormente 
entregues pelo declarante a SÉRGIO ANDRADE; QUE perguntado disse 
que além do declarante RODRIGO LEITE e também RODRIGO LOPES 
poderiam operacionalizar a entrega de valores a título de propina, em razão 
do estádio Mané Garrincha, após autorização de CLÓVIS PRIMO; QUE 
perguntado sobre a composição do caixa 2 da AG, supõe que era feita por 
meio de valores de diversas obras sob responsabilidade da construtora, 
incluindo a obra do estádio Mané Garrincha; QUE esclarece que foi 
RODRIGO LOPES que informou a FLÁVIO MACHADO sobre a formalização 
de contrato com o escritório de advocacia WELLINGTON MEDEIROS para 
pagar valores a ARRUDA; QUE não pede precisar se houve prestação de 
serviço efetivo pelo citado escritório.” 

 

22. Após leitura dessas declarações, e outras pesquisas e diligências policiais, 

pode-se apontar as seguintes constatações: 

 

(a) A reforma/construção do Estádio Nacional de Brasília para o 

evento da FIFA foi totalmente custeada pela TERRACAP, 

empresa pública com capital de 51% (cinquenta e um por cento) 

do Distrito Federal e 49% (quarenta e nove por cento) da União 

(Lei nº5.861/72); 

(b) Não foi realizado estudo de viabilidade econômica e financeira 

para o maior empreendimento da história da TERRACAP, que 

gerou prejuízo avaliado pelo próprio órgão no montante de R$1,3 

bilhão6; 

                                                           
6 O Conselho de Administração da Agência de Desenvolvimento de Brasília (Terracap) aprovou 
ontem, por unanimidade, o balanço patrimonial da empresa, que inclui um prejuízo de R$ 1,3 
bilhão com a construção do Estádio Nacional Mané Garrincha. (...). A diretoria da empresa enviou 
todas as informações ao Ministério Público do DF e Territórios, ao Tribunal de Contas do DF e à 
Controladoria-Geral do GDF. A comprovação contábil do estrago causado à agência deve 
embasar a abertura de inquéritos, processos e tomadas de contas especiais. 
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(c) O investimento inicial da obra era de R$690 mil e subiu para 

mais de R$1,5 bilhões, considerado, assim, o estádio mais caro 

da Copa de 2014; 

(d) Os testes de recuperabilidade realizados pela TERRACAP, e 

divulgados em abril de 2017, demonstraram que o potencial de 

geração de lucros do negócio durante toda sua vida útil (100 

anos) é de apenas R$171 milhões (fls.125/143), ou seja, 

prejuízo estimado de R$1,3 bilhões; 

(e) Em novembro de 2010, a TERRACAP suspendeu os repasses 

para a reforma do Mané Garrincha, após recomendação do 

Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), em razão do 

entendimento de que o estádio não fazia parte dos 

empreendimentos passíveis de financiamento daquela empresa. 

Com o objetivo de reverter essa ocorrência, o Governo de 

AGNELO QUEIROZ “trabalhou” para a edição da Lei Distrital 

nº427/2011, ampliando a área de atuação da TERRACAP, que 

antes era voltada apenas para infraestrutura urbana, permitindo, 

agora, novos investimentos em obras sociais e atividades 

econômicas. Essa manobra legislativa possibilitou que a 

empresa pública continuasse a financiar a reforma da arena7; 

(f) Segundo veiculado pela imprensa, o MANÉ GARRINCHA foi o 

terceiro estádio mais caro do mundo nos últimos 10 (dez) anos8 

                                                           
(http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2017/04/19/interna_cidadesdf,589478

/conselho-aprova-balanco-da-terracap-com-rombo-de-r-1-3-bilhao.shtml ) 
 
7http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/07/10/interna_cidadesdf,260481

/terracap-ganha-plenos-poderes-para-ampliar-leque-de-atuacao-no-df.shtml : (“O negócio sofreu 
questionamentos do Ministério Público porque a construção da área esportiva para a Copa do 
Mundo não estava entre as atribuições legais da Terracap. “Promotores e o Tribunal diziam que 
não era infraestrutura urbana. Mas, agora, essas atividades estão abrangidas pela nova lei”). 
 
8 http://exame.abril.com.br/brasil/mane-garrincha-e-3o-estadio-mais-caro-do-mundo-veja-

ranking/  

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2017/04/19/interna_cidadesdf,589478/conselho-aprova-balanco-da-terracap-com-rombo-de-r-1-3-bilhao.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2017/04/19/interna_cidadesdf,589478/conselho-aprova-balanco-da-terracap-com-rombo-de-r-1-3-bilhao.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/07/10/interna_cidadesdf,260481/terracap-ganha-plenos-poderes-para-ampliar-leque-de-atuacao-no-df.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2011/07/10/interna_cidadesdf,260481/terracap-ganha-plenos-poderes-para-ampliar-leque-de-atuacao-no-df.shtml
http://exame.abril.com.br/brasil/mane-garrincha-e-3o-estadio-mais-caro-do-mundo-veja-ranking/
http://exame.abril.com.br/brasil/mane-garrincha-e-3o-estadio-mais-caro-do-mundo-veja-ranking/
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e o mais caro dos 12 (doze) estádios brasileiros construídos ou 

reformados para o evento; 

(g) Os (05) cinco primeiros depoentes/colaboradores/lenientes 

ouvidos foram categóricos ao afirmar, em síntese:  

 

• Houve conluio com outras construtoras, em especial 

ODEBRECHT e OAS S.A, voltado a garantir que a AG e a 

VIA ENGENHARIA (CONSÓRCIO BRASÍLIA 2014) 

fossem contratadas para a obra em referência, o que de 

fato ocorreu; 

• Houve tratativas prévias entre AG, a VIA 

ENGENHARIA e o GDF (NOVACAP) para a feitura do 

Edital do processo licitatório da obra (Concorrência 

nº1/2009), beneficiando ilicitamente o CONSÓRCIO 

BRASÍLIA 2014 com informações privilegiadas; 

• Houve pagamento de propina a JOSÉ ROBERTO 

ARRUDA, AGNELO QUEIROZ e TADEU FILIPELLI em 

razão da citada obra; 

• A propina paga pela AG era oriunda de “caixa 02 

único” e/ou contratos simulados com fornecedores da 

construtora; 

• A diretoria da AG denominada “Unidade de Negócios 

Norte/Brasil – Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste”, chefiada por CLÓVIS PRIMO, 

era responsável por coordenar o pagamento de propinas 

devidas pela obra do estádio; 

• A VIA ENGENHARIA, por intermédio de seu sócio-

proprietário FERNANDO QUEIROZ, teria acertado o 
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pagamento de propina a ARRUDA, no início das 

negociações sobre a construção do estádio (2009/2010); 

• Operacionalizavam os pagamentos dessas propinas, 

no âmbito da AG, os empregados da “Unidade de Negócios 

Norte/Brasil – Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste”:  RODRIGO LOPES, CARLOS 

JOSÉ DE SOUZA9 e RODRIGO LEITE; 

• O operador (interlocutor) de ROBERTO ARRUDA, 

responsável por negociar o recebimento de valores 

indevidos em nome do ex-governador entre 2013 a 2014, 

foi o senhor SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE; 

• O operador (interlocutor) de AGNELO QUEIROZ, 

responsável por negociar o recebimento de valores 

indevidos em nome do ex-governador, entre 2011 a 2014, 

foi o senhor JORGE LUIZ SALOMÃO; 

• MARUSKA LIMA DE SOUZA HOLANDA, Diretora 

de Edificações da NOVACAP e Presidente da TERRACAP 

durante parte do período que compreendeu a execução da 

obra, recebeu propina no valor de R$ 500 mil, vinculada à 

aprovação de termo aditivo (apostilamento) do contrato em 

referência; 

• NILSON MARTORELLI, Presidente da NOVACAP 

durante parte do período que compreendeu a execução da 

obra, recebeu propina no valor de R$ 500 mil, vinculada à 

aprovação de termo aditivo (apostilamento) do contrato em 

referência. 

                                                           
9 Recorde-se que CARLOS JOSÉ DE SOUZA foi um dos signatários/representantes da AG no 

Contrato de Empreitada Obra Eng.ª D.E.ASJUR/PRES Nº523/2010, entre NOVACAP e 
CONSÓRCIO BRASÍLIA 2014 (ANDRADE GUTIERREZ S.A e VIA ENGENHARIA S.A). 
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23. Outrossim, e supondo a existência de fraudes licitatórias na 

construção/reforma do ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA, o INSTITUTO 

NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA FEDERAL foi demandado no 

início das investigações e apresentou os seguintes detalhamentos sobre o 

certame, após rigoroso exame pericial: 

 

I – LAUDO Nº683/2017 - INC/DITEC (fls.92/152 – RE 24/2017) 

 

“(...) 
V - OBJETO 
Trata-se de análise técnica do resultado da concorrência do Edital 
nº01/2009-ASCAL-NOVACAP e das eventuais cláusulas do edital que são 
restritivas ao caráter competitivo do certame. 
(...) 
 
VI – EXAMES 
8. Trata-se da análise do resultado da concorrência do EDITAL nº. 001 / 
2009 – ASCAL/PRES – NOVACAP, que foi dividido em duas fases. A 
primeira de pré-qualificação das empresas aptas a licitar, EDITAL DE PRÉ-
QUALIFICAÇÃO nº. 001 / 2009 – ASCAL/PRES, datado 20/07/2009 (Figura 
1), e uma segunda fase onde ocorreu a concorrência em si com a entrega 
das propostas de preço, EDITAL DE PRÉ- QUALIFICAÇÃO 001/2009 – DE 
– 2ª PARTE - CONCORRÊNCIA, datado de 04/05/2010 (Figura 2) 
(...) 
 
26. O valor do orçamento de referência do Edital nº 001/2009 – NOVACAP 
(2ª Parte) era de R$ 702.784.333,62 - (setecentos e dois milhões, 
setecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e 
dois centavos), conforme previsto na cláusula do subitem 2.1, onde também 
se previu que a Fonte de Recursos estava baseado em uma nota de 
empenho da Terracap, conforme se transcreve:  
 

CAPÍTULO 2 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DO 
PREÇO DE REFERÊNCIA  
2.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto na 
presente licitação serão atendidas à conta da seguinte fonte de 
recursos para o exercício de 2010:  

• Valor: R$ 702.784.333,62 - (setecentos e dois milhões, 
setecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e 
sessenta e dois centavos).  
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• Fonte de Recursos: adequação orçamentária e financeira 
conforme disposto no parágrafo 2º da Lei nº 4.007 de 20/08/2007 
do Plano Plurianual do Distrito Federal, para o quadriênio 
2008/2011, conforme Código 4000 ESPORTE: MENTE E 
CORPO EM EQUILÍBRIO, Ação 7244 – REFORMA DE 
ESTÁDIO, bem como a Nota de Empenho Inicial da TERRACAP 
nº 0391/2010, emitida em 14/04/2010, Programa de Trabalho 
15.451.0084.1110.0028 – EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE 
BRASÍLIA NO DF – Convênio NUTRA/PROJU Nº 323/2009 – 
TERRACAP/NOVACAP, com interveniência da Secretaria de 
Estado de Obras do Distrito Federal – fls. 8.989. 

• O orçamento estimado para as obras e serviços, objeto desta 
licitação é de R$ 702.784.333,62 - (setecentos e dois milhões, 
setecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e 
sessenta e dois centavos)  
2.2. O Governo do Distrito Federal poderá buscar, junto a 
entidades de fomento e financiamento nacionais ou 
internacionais, recursos para implantação do objeto ora licitado.  

 
27. Ao final da licitação sagrou-se vencedor o CONSÓRCIO BRASÍLIA 
2014, formado pelas empresas CONSTRUTORA ANDRADE 
GUTIERREZ S.A, CNPJ nº 17.262.213/0001-94 (empresa Líder do 
Consórcio) e pela empresa VIA ENGENHARIA S.A, CNPJ nº 
00.584.755/0001-80. Assim, firmou-se o contrato nº 523/2010, datado de 
19/07/2010, entre a NOVACAP e o referido consórcio com um valor 
previsto de R$ 696.648.486,09 (seiscentos e noventa e seis milhões, 
seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e 
nove centavos), o que corresponde a um desconto de apenas 0,87% 
(zero vírgula oitenta e sete por cento) em relação ao orçamento de 
referência do edital, que pode ser considerado pouco significativo de 
acordo com as referências bibliográficas citadas. 
(...) 
 
28. Essa configuração de 3 licitantes e descontos globais em relação ao 
orçamento de referência inferiores a 5% (cinco por cento) é compatível com 
licitações de pouca competitividade, em que a tendência das licitantes é 
ofertar um preço próximo do orçamento de referência do edital, sendo esse 
fato um indício de conluio.  
 
29. Logo, a ausência de descontos em licitações é um dos maiores indícios 
de conluio e formação de cartel em processos licitatórios e outras formas de 
contratação. 
(...) 
 
QUESITAÇÕES 
(...) 
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2) Existem indícios de restrição ao caráter competitivo no processo de 
contratação das obras de construção do Estádio Nacional de Brasília 
referente ao Edital nº01/2009-NOVACAP? RESPOSTA:  
 
78. Sim. Conclui-se que existiam cláusulas restritivas ao caráter competitivo 
do certame nos dois editais da Concorrência nº 001/2009 – NOVACAP (1ª 
PARTE - PRÉ- QUALIFICAÇÃO e 2ª PARTE – PROPOSTAS PREÇO).  
 

1) FALTA DE PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE COMPOSIÇÕES 
DE CUSTOS UNITÁRIOS E DA PUBLICAÇÃO DA INTEGRA 
DOS EDITAIS NA INTERNET;  
 
2) IRREGULARIDADE NA EXIGÊNCIA DA CERTIDÃO DE 
PESSOA JURÍDICA DE OUTRA PRAÇA SER 
OBRIGATORIAMENTE VISADA PELO CREA/DF;  
 
3) IRREGULARIDADE NA EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO - FINANCEIRA;  
 
4) IRREGULARIDADE NA EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE 
CAPACIDADE TÉCNICA EXCESSIVAMENTE ESPECÍFICOS; 
 
5) IRREGULARIDADE NA EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE 
CAPACIDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS NOTORIAMENTE 
SUBCONTRATADOS; e  
 
6) LICITAÇÃO EM DUAS FASES SEPARADAS (USO 
INDEVIDO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO). 
(...)” 

 

24. Logo, os Peritos Criminais foram contundentes ao afirmar que houve notório 

direcionamento durante o processamento em referência (Concorrência nº 

001/2009 – NOVACAP), especificando minuciosamente as “falhas” (cláusulas 

restritivas) que levaram à vitória da AG e da VIA ENGENHARIA. Cumpre 

recordar que essa conclusão converge com as declarações dos colaboradores 

e lenientes sobre o conluio voltado a beneficiar a AG10 no âmbito do processo 

licitatório, o que, tudo indica, de fato ocorreu. 

                                                           
10 Fls.29/35 - Termo de Colaboração nº02 de CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO: Que 

o edital do estádio Mané Garrincha foi montado em conjunto: AG e GDF (Governo do Distrito 
Federal). 
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25. (Fls.153-b/168 – RE nº24/2017) Ademais, e conforme consignado na 

Informação Técnica nº69/2017-INC/DITEC/PF, o Tribunal de Contas do 

Distrito Federal constatou expressivo superfaturamento, orçado em 

R$900.000.000,00 (valor atualizado/2017)11. 

 

“(...) os apontamentos de práticas de sobrepreço e superfaturamento 
indicadas nos relatórios de auditoria que instruem os processos do TCDF 
apontam para uma parcela de superfaturamento total da ordem de R$ 
443.000.000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões de reais) a 
preços de junho de 2010. A título ilustrativo esse valor atualizado pela 
taxa SELIC para 25/04/2017, de acordo com a calculadora do Cidadão 
do site do BACEN atinge o valor da ordem de R$ 900.000.000,00 
(novecentos milhões de reais). Os exames periciais12 poderão constar ou 
não as irregularidades apontadas pelos relatórios do TCDF, bem como 
encontrar fatos novos ainda não vislumbrados pela equipe de auditoria do 
referido Tribunal.” 
 
 

26. Nesse diapasão, a hipótese criminal descrita pela Polícia Federal 

apontou para a realização de um complexo esquema de corrupção 

envolvendo agentes públicos e construtoras de engenharia (ANDRADE 

GUTIERREZ e VIA ENGENHARIA), que acordaram o pagamento de 

vantagens financeiras indevidas, por meio de processo licitatório fraudado, 

voltado à execução de obra bilionária (estádio MANÉ GARRINCHA), que, 

como se sabe, gerou prejuízo à capital federal. 

 

 

 

 

 

                                                           
 
11 O Laudo Pericial da Polícia Federal sobre Superfaturamento ainda estava em execução 
quando houve a formalização dessas informações oriundas do TCDF. 
 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS 
 

43 

IV. DA DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO PANATENAICO 

 
 

27. (RE nº24/2017 - Processo nº21000-80.2017.4.01.3400) Com base nas 

informações narradas (colaborações, oitivas, laudo pericial e informação 

técnica), a signatária apresentou, em 02.05.2017, REPRESENTAÇÃO 

POLICIAL (fls.03/80 – RE 24) pela expedição de mandados de prisão 

preventiva, buscas e apreensões e conduções coercitivas, parcialmente 

deferidos por Vossa Excelência, em 16.05.2017. 

 

28. (RE nº24/2017) Assim, em 23.05.2017 houve a deflagração de Operação 

denominada PANATENAICO, com o cumprimento das seguintes medidas: 

 

10 (dez) Prisões Temporárias, 15 (quinze) Buscas e Apreensões 
e 03 (três) Conduções Coercitivas, a saber (vide RE nº24/2017):  
 
a) (fls.317/332) JOSÉ ROBERTO ARRUDA: MPT e MBA 
b) (fls.333/344) AGNELO DOS SANTOS QUEIROZ: MPT e MBA 
c) (fls.345/ 354) NELSON TADEU FILIPPELLI: MPT e MBA 
d) (fls.355/366) MARUSKA LIMA DE S. HOLANDA: MPT e MBA 
e) (fls.367/382) NILSON MARTORELLI: MPT e MBA 
f) (fls.383/393) JORGE LUIZ SALOMÃO: MPT e MBA 
g) (fls.394/406) SÉRGIO LUCIO SILVA DE ANDRADE: MPT e MBA 
h) (fls.407/419) FERNANDO MARCIO QUEIROZ: MPT e MBA 
i) (fls.420/437) AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA: MPT e MBA 
j) (fls.438/449) FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO: MPT e MBA 
k) (fls.450/463) JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO: CC e MBA 
l) (fls.464/481) LUIZ CARLOS B.DE OLIVEIRA ALCOFORADO: CC e MBA 
m) (fls.482/483) ROBERTO NOLLI TEIXEIRA: CC 
n) (fls.484/494) VIA ENGENHARIA S.A: MBA 
o) (fls.495/504) ESCRITÓRIO DE ADV. WELLINGTON MEDEIROS: MBA 
p) (fls.505/514) ESCRITÓRIO DE ADV. ALCOFORADO ASSOC.: MBA 

 

 

29. Em 26.05.2017, esta autoridade solicitou a prorrogação da Prisão 

Temporária dos nominados, uma vez que foram arrecadados e apreendidos pela 

Polícia Federal documentos que aparentavam ser tabelas de propina, agendas 
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com marcação de encontros entre os investigados (demonstração de vínculo), 

cheques de altos valores (demonstração de incompatibilidade financeira), 

dinheiro em espécie e diversas mídias (incluindo celulares) contendo 

informações associadas ao caso concreto. No entendimento da presidente do 

feito, a continuidade da prisão cautelar era imprescindível para o 

aprofundamento das ações investigativas em tela. 

 

30. (Fls.816/824 – RE nº24/2017) Na mesma data, Vossa Excelência deferiu o 

pedido retro, mantendo a Prisão Temporária dos investigados. 

 

31. Na sequência, em 31.05.2017, a subscritora apresentou pedido de Prisão 

Preventiva, pelas razões descritas na Representação que inaugurou a cautelar 

em referência, tendo o Ministério Público Federal ratificado o entendimento da 

autoridade policial, ressaltando “o alto risco de que, uma vez solto, os referidos 

investigados venham a se evadir do país”, bem como consignando que a 

liberdade dos nominados “poderia contribuir para a reconstituição da referida 

organização criminosa”. 

 

32. Até a apresentação desta peça, não houve decisão judicial sobre esse último 

pedido. 

 

33. (Processo nº 24167-08.2017.4.01.3400 – RE 24/2017, Apenso I) Cumpre 

recordar que, ainda na constância da prorrogação da Prisão Temporária, houve 

Representação (26.05.2017) e deferimento (30.05.2017) de mais uma medida 

de Busca e Apreensão na sede da NOVACAP, amoldando rigorosamente as 

fundamentações apresentadas para a continuidade da prisão cautelar, nos 

termos do artigo 1º da Lei nº7960/89. 
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V. DAS OITIVAS DOS INVESTIGADOS 

 

34. Outrossim, no dia da deflagração da Operação (23.05.2017), foram 

realizadas as oitivas dos investigados, a saber: 

 

(a) (fls.208/212) JOSÉ ROBERTO ARRUDA: “ QUE orientado por seu 
advogado, optou por permanecer em silêncio”; 

 
 
(b) (fls.213/218) AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO: “QUE está 
ciente do seu direito de permanecer calado ante às perguntas formuladas 
pela autoridade policial; QUE atualmente trabalha na Fiocruz/DF na 
UNASUS, órgão vinculado ao Ministério da Saúde; QUE aufere 
aproximadamente R$ 15.000 reais líquido por essa atividade; QUE também 
trabalha com marketing de relacionamento junto a empresa Polishop; QUE 
a renda com essa atividade é bastante variável, mas em média aufere R$ 
3.000,00 por mês; QUE conhece FERNANDO QUEIROZ, dono da VIA 
ENGENHARIA, há aproximadamente 7 anos, antes do início do seu 
mandato como Governador no ano 2011; QUE inicialmente o conheceu 
socialmente na Federação da Indústria de Brasília/DF; QUE passou a 
manter maior contato com FERNANDO QUEIROZ a partir do início de seu 
mandato, pois a empresa dele tinha algumas obras contratadas pelo 
governo em curso; QUE não conhece CLÓVIS RENATO PRIMO, executivo 
da ANDRADE GUTIERREZ; QUE nunca ouviu falar dessa pessoa; QUE 
conheceu CARLOS JOSÉ DE SOUZA, executivo da ANDRADE 
GUTIERREZ, no ano 2011, no início de seu mandato como Governador do 
Distrito Federal; QUE no início de seu mandato convidou os representantes 
do consórcio que estava realizando as obras do Estádio Nacional de Brasília 
para uma reunião; QUE visava conhecer a real situação das obras, já que 
havia um compromisso internacional para ser cumprido para realização da 
Copa das Confederações e Copa do Mundo; QUE então compareceram à 
reunião CARLOS JOSÉ DE SOUZA e FERNANDO QUEIROZ; QUE nessa 
reunião que conheceu CARLOS JOSÉ DE SOUZA; QUE não conhece 
FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO, executivo da ANDRADE GUTIERREZ; 
QUE nunca ouviu falar dessa pessoa; QUE não conhece ROGÉRIO NORA 
DE SÁ , executivo da ANDRADE GUTIERREZ; QUE nunca ouviu falar dessa 
pessoa; QUE conhece RODRIGO LEITE VIEIRA, executivo da ANDRADE 
GUTIERREZ, desde aproximadamente o ano de 2012; QUE não recorda 
quando o conheceu, mas seguramente foi em uma reunião para tratar das 
obras do Estádio Nacional de Brasília; QUE participou de diversas reuniões 
com representantes das construtoras do consórcio para tratar da obra do 
Estádio MANÉ GARRINCHA; QUE essas reuniões ocorreram depois da 
formalização do processo licitatório e contratação do consórcio; QUE a 
primeira reunião provavelmente ocorreu na residência oficial em Águas 
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Claras/DF; QUE a maioria das demais reuniões ocorreram no próprio 
Estádio Nacional de Brasília; QUE em geral, participavam das reuniões os 
seguintes representantes do consórcio: CARLOS JOSÉ DE SOUZA, 
FERNANDO QUEIROZ e RODRIGO LEITE VIEIRA; QUE recorda que em 
seu governo, o Poder Executivo propôs a edição da Lei Distrital nº 427/2011, 
alterando as finalidades essenciais da TERRACAP; QUE a edição dessa lei 
teve o objetivo de transformar a TERRACAP, então praticamente uma 
imobiliária estatal, em um agência de desenvolvimento econômico; QUE 
portanto o objetivo dessa lei não era autorizar o financiamento do estádio, 
mas sim transformar a TERRACAP em instrumento de fomento ao 
desenvolvimento econômico do Distrito Federal; QUE não tinha 
conhecimento que a TERRACAP tinha suspendido os repasses para a 
reforma do Estádio Mané Garrincha no ano de 2010, após recomendação 
do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), em razão do 
entendimento de que o estádio não fazia parte dos empreendimentos 
passíveis de financiamento pela empresa; QUE não recorda de ter havido 
debates em seu governo acerca da possibilidade de utilização de outras 
formas de financiamento do estádio; QUE não recorda de ter debatido a 
possibilidade de financiamento das obras com recursos do BNDES ou  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; QUE confirma que as anotações na 
agenda apreendida no item "5" do Auto de Apreensão nº 332/2017 foram 
feitas de próprio punho pelo declarante; QUE em relação à folha em que 
contém as anotações "- Copa do Mundo", "-BNDS/CEF p/ municípios",  "-um 
executivo (ou secretário)", "Obras" "Cláudio Monteiro", esclarece que esses 
itens não estavam tratando do mesmo assunto; QUE acredita que se tratava 
de uma pauta para tratar de diversos assuntos provavelmente com 
CLÁUDIO MONTEIRO, que exerceu os cargos de Chefe de Gabinete e 
Secretário da COPA em seu governo; QUE durante seu governo foram 
realizados novas licitações envolvendo o Estádio Nacional de Brasília; QUE 
essas novas licitações objetivaram adequar a obra às exigências da FIFA, 
como por exemplo a inclinação das arquibancadas, que implicou na 
derrubada arquibancada coberta do estádio antigo; QUE também foram 
licitadas obras necessárias à realização da Copa do Mundo que não 
estavam prevista na licitação anterior, como cadeiras, gramado, sistema de 
som, placares eletrônicos, iluminação, cobertura, dentre outros; QUE não 
recorda qual o valor dessas licitações; QUE os valores estão documentados 
e amplamente divulgados pela imprensa; QUE perguntado, esclarece que 
não recorda se o valor dessas licitações custaram em torno de R$ 900 
milhões; QUE desconhece se houve superfaturamento nessas licitações; 
QUE não soube do conluio envolvendo a ANDRADE GUTIERREZ, VIA 
ENGENHARIA e ODEBRECHT no processo licitatório em referência; QUE 
se tivesse conhecimento desse conluio não teria dado prosseguimento à 
obra; QUE nega peremptoriamente que teria acertado com representantes 
da ANDRADE GUTIERREZ e da VIA ENGENHARIA o recebimento do valor 
de 1% dos gastos com o estádio, a título de propina quando era Governador; 
QUE não sabe dizer o que levou os representantes da ANDRADE 
GUTIERREZ a fazer tais afirmações; QUE até o presente momento não 
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tinha conhecimento do teor dessas delações; QUE em absoluto, nega ter 
recebido qualquer valor a título de propina no período que era Governador 
em face das obras do estádio MANÉ GARRINCHA; QUE nunca realizou 
pedidos a CARLOS JOSÉ DE SOUZA, da ANDRADE GUTIERREZ, para 
custear eventos ou outras despesas, a qualquer título que seja; QUE, 
algumas vezes, quando demandado por setores da população com pedidos 
que o governo não poderia custear, encaminhava essas pessoas a 
empresários com quem mantinha um relacionamento; QUE sequer 
acompanhava o atendimento desses pedidos; QUE esses pedidos não 
estavam vinculados as obras do estádio; QUE não recorda de ter 
encaminhado pessoas a CARLOS JOSÉ DE SOUZA; QUE, não recorda 
bem, mas pode ter encaminhado alguém para procurar o consórcio; QUE 
reafirma que nunca se reuniu com CARLOS JOSÉ para realizar “pedidos” 
diretamente a ele; QUE conheceu JORGE LUIZ SALOMÃO há 
aproximadamente 07 anos; QUE conheceu ele em sua atividade 
parlamentar, quando JORGE LUIZ SALOMÃO era diretor do Sindicato da 
Construção Civil de Brasília/DF; QUE a partir de 2010, durante sua 
campanha ao Governo do Distrito Federal, aproximou-se de JORGE LUIZ 
SALOMÃO, que figurou como um dos apoiadores de sua campanha; QUE 
JORGE LUIZ SALOMÃO é seu amigo pessoal, frequentando a sua casa 
algumas vezes; QUE não recorda de ter apresentado CARLOS JOSÉ DE 
SOUZA a JORGE LUIZ SALOMÃO; QUE os dois são empresário da 
construção civil e não tem conhecimento se eles já se conheciam; QUE 
participou de alguns eventos em que os dois compareceram; QUE 
normalmente eram eventos em que, como governador, recebia diversos 
empresários de determinado ramo para debater problemas do setor, no caso 
da construção civil; QUE nunca delegou a JORGE LUIZ SALOMÃO o 
recebimento de propina em seu nome; QUE JORGE nunca fez parte de seu 
governo, mas normalmente se encontrava com ele para tratar de questões 
do governo, pois, além Diretor do SIDUSCOM - Sindicato da Indústria de 
Construção Civil do Distrito Federal, ele é uma liderança do setor 
empresarial; QUE, algumas vezes, encaminhava os pedidos de setores da 
população anteriormente mencionados a JORGE e solicitava que ele 
tentasse articular uma solução no meio empresarial; QUE também 
encaminhava esses pedidos a diversas outras pessoas;  QUE jamais 
autorizou JORGE LUIZ SALOMÃO a receber propina em seu nome; QUE é 
amigo pessoal de FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO, conhecendo-o há 
aproximadamente 26 anos, quando exerceram o cargo de deputado distrital; 
QUE FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO foi Chefe de Gabinete e 
Secretário Extraordinário da Copa 2014 durante seu mandato de 
Governador; QUE nunca pediu a CARLOS JOSÉ DE SOUZA que desse 
dinheiro a FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO a título de propina; QUE 
recorda que o nome de FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO foi mencionado 
como envolvido no esquema de CARLINHOS CACHOEIRA; QUE ele pediu 
afastamento do governo para fazer sua defesa; QUE com a deflagração da 
Operação MONTE CARLOS e, posteriormente, com a CPI do CACHOEIRA, 
demonstrou-se que  FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO não tinha 
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envolvimento com o esquema, motivo pelo qual ele voltou ao governo, na 
ocasião como Secretário Extraordinário da Copa; QUE só nomeou 
FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO para esse cargo porque ficou 
demonstrado a inocência dele no referido caso; QUE conhece LUIZ 
CARLOS ALCOFORADO desde aproximadamente o ano 2000; QUE não 
recorda onde o conheceu, mas foi através de amigos em comum; QUE LUIZ 
CARLOS ALCOFORADO atuou como advogado do declarante nas 
campanhas eleitorais dos anos de 2006, 2010 e 2014; QUE, em absoluto, 
nunca pediu a CARLOS JOSÉ DE SOUZA que desse dinheiro a LUIZ 
CARLOS ALCOFORADO a título de propina; QUE os pagamentos que 
realizou a LUIZ CARLOS ALCOFORADO foram declarados à Justiça 
Eleitoral nas prestações de conta que fez; QUE jamais realizou pedidos a 
VIA ENGENHARIA para custear eventos ou outras despesas a título de 
propina; QUE, conforme já explicado,  algumas vezes, quando demandado 
por setores da população com pedidos que o governo não poderia custear, 
encaminhava essas pessoas a empresários com quem mantinha um 
relacionamento; QUE sequer acompanhava o atendimento desses pedidos; 
QUE esses pedidos não estavam vinculados às obras do estádio; QUE, não 
recorda bem, mas pode ter encaminhado alguém para procurar o consórcio 
responsável pelo estádio; QUE FERNANDO QUEIROZ era o representante 
da VIA ENGENHARIA que mantinha contato com o declarante; QUE  
desconhece absolutamente que FERNANDO QUEIROZ tenha 
operacionalizado o pagamento e recebimento de propina; QUE não recebeu 
em 2014 dois milhões de reais, a título de propina, pagos pela VIA 
ENGENHARIA; QUE nega veementemente essa afirmação; QUE lembra 
que recebeu recursos da VIA ENGENHARIA para sua campanha em 2014, 
mas não sabe qual foi o valor; QUE esses valores não decorreram da 
participação da empresa no consórcio do estádio; QUE não tem 
conhecimento que TADEU FILIPELLI solicitou pagamento de propina a 
ANDRADE GUTIERREZ, por meio de CARLOS JOSÉ, que deveriam ser 
pagas como doações de campanha eleitoral; QUE ao que sabe, os valores 
doados pela ANDRADE GUTIERREZ a sua campanha foram pequenos; 
QUE não autorizou TADEU FILIPELLI a realizar  solicitação de propina a 
ANDRADE GUTIERREZ; QUE não tinha qualquer “acordo” com FILIPELLI 
sobre o pagamento de propina em face do estádio MANÉ GARRINCHA; 
QUE não sabe quanto FILIPELLI recebeu da VIA ENGENHARIA, a título de 
propina, em razão da obra do estádio; QUE nunca solicitou propina à 
ANDRADE GUTIERREZ e à VIA ENGENHARIA por meio de doação 
eleitoral; QUE efetivamente recebeu doação eleitoral dessas empresas, não 
recordando os valores; QUE  essas doações não tiveram qualquer relação 
com a obra no estádio; QUE em absoluto as doações eleitorais realizadas 
pela ANDRADE GUTIERREZ e VIA ENGENHARIA ao PARTIDO DOS 
TRABALHADORES nos anos 2013 e 2014 não estavam vinculadas a 
pagamentos de propina e a obra do estádio; QUE a servidora da NOVACAP 
MARUSKA era responsável pelo acompanhamento das obra do estádio em 
sua gestão; QUE MARUSKA acompanhou a reforma/construção do Estádio 
Nacional de Brasília; QUE  não sabe se MARUSKA beneficiou ilicitamente a 
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ANDRADE GUTIERREZ e a VIA ENGENHARIA na reforma/construção do 
estádio; QUE a informação que tem é que MARUSKA é uma servidora de 
carreira cujo profissionalismo há muito tempo é reconhecido no governo; 
QUE desconhece que as empresas ANDRADE GUTIERREZ e a VIA 
ENGENHARIA foram beneficiadas ilicitamente na obra do estádio; QUE 
desconhece a participação de qualquer servidor da TERRACAP em 
benefícios ilícitos à referidas empresas; QUE nomeou MARUSKA LIMA DE 
SOUZA HOLANDA Presidente da TERRACAP por se tratar de uma 
engenheira de carreira de competência reconhecida; QUE nomeou NILSON 
MARTORELLI Presidente da NOVACAP por se tratar de engenheiro com 
experiência na administração pública reconhecida; QUE desconhece 
qualquer participação de MARUSKA LIMA DE SOUZA HOLANDA e NILSON 
MARTORELLI nas fraudes relativas ao Estádio Nacional de Brasília ora 
mencionadas; QUE desconhece o envolvimento de qualquer pessoa, seja 
agente público ou particulares ligados às construtoras, com o esquema 
voltado a obter vantagens financeiras indevidas, por meio de processos 
licitatórios fraudados sobre execução de obra do Estádio MANÉ 
GARRINCHA; QUE gostaria de esclarecer que quando assumiu o governo 
faltavam aproximadamente dois anos para entrega do estádio para a Copa 
das Confederações; QUE por esse motivo reuniu-se os representantes dos 
consórcios no início do mandato e solicitou uma avaliação honesta se era 
possível finalizar o estádio, que estava bastante atrasado; QUE os 
representantes falaram que era possível finalizar a obra desde que não 
houvesse grande atrasos no pagamento; QUE, por essa razão, fizeram um 
compromisso mútuo, de uma lado acelerar a obra, de outro realizar os 
pagamentos regulares; QUE nesse sentido houve uma fiscalização rigorosa 
do cumprimento dos prazos; QUE em relação às duas motos localizadas em 
sua residência durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão 
na data de hoje, esclarece que a moto Harley e Davidson pertence a seu 
irmão AILTON SANTOS QUEIROZ, conforme consta no documento 
apreendido; QUE está guardando essa moto porque seu irmão mora em um 
apartamento; QUE constantemente utiliza essa moto, inclusive tem 
negociado a compra da moto, que ainda não foi concluída; QUE a BMW 
F800, apesar de não estar em seu nome, foi adquirida pelo declarante há 
aproximadamente 9 meses junto a JOSÉ BOLIVAR DA ROCHA CRUZ 
LEITE.” 

 

 
(c) (fls.221) NELSON TADEU FILIPELLI: “QUE por orientação de seu 
advogado, permanecerá em silêncio. ” 

 
 
(d) (fls.224/227) MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA: “QUE 
atualmente exerce o cargo de engenheira civil de carreira da NOVACAP; 
QUE esta é sua principal fonte de renda; QUE recebe aproximadamente 15 
mil reais líquidos por mês; QUE em 2008/2009/2010 era chefe do 
Departamento Técnico da Diretoria de Edificações da NOVACAP; QUE não 
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teve participação em reuniões com representantes da AG e VIA 
ENGENHARIA, voltadas a confeccionar o edital da licitação da obra do 
estádio MANÉ GARRINCHA; QUE não tem conhecimento de que tais 
reuniões ocorreram; QUE não confirma que o Edital em referência foi 
forjado, ou seja, confeccionado para beneficiar o CONSÓRCIO BRASÍLIA 
2014 (AG e VIA); QUE a confecção do edital é elaborado pela assessoria de 
licitação da NOVACAP, diretamente ligada à presidência; QUE não tem 
conhecimento de servidores da NOVACAP terem participado de confecção 
simulada do edital; QUE desconhece quais representantes da AG e VIA 
ENGENHARIA participaram da confecção simulada do edital em referência; 
QUE não soube de nenhum conluio envolvendo a ANDRADE GUTIERREZ, 
VIA ENGENHARIA e ODEBRECHT no processo licitatório em referência; 
QUE ouviu falar desses acordos há uns dois anos, apenas pela imprensa e 
no bate papo no ambiente de trabalho; QUE entende que a construção do 
estádio antes da edição da lei distrital nº 427/2011 atendia às finalidades 
essenciais da TERRACAP, porque é um bem de propriedade da terracap; 
QUE, no entanto, para desenvolver atividades lucrativas, era necessário 
aumentar o objeto social da empresa, para permitir o desenvolvimento de 
atividades econômicas e sociais; QUE toda a área técnica foi instada a se 
manifestar sobre os aditivos da obra do estádio; QUE a conclusão da área 
técnica e jurídica foi favorável à celebração dos aditivos; QUE nega que os 
aditivos foram propositalmente realizados para ensejar superfaturamento na 
obra em referência; QUE esclarece que muitos dos aditivos foram 
ocasionados pelas constantes atualizações de exigências técnicas que 
partia da FIFA; QUE conhece FERNANDO QUEIROZ, dono da VIA 
ENGENHARIA, tendo tido poucos contatos com ele em razão da obra, pois 
o contato maior era com a equipe técnica; QUE não conhece CLÓVIS 
RENATO PRIMO, executivo da ANDRADE GUTIERREZ, tendo visto seu 
nome a primeira vez na imprensa; QUE conhece CARLOS JOSÉ DE 
SOUZA, executivo da ANDRADE GUTIERREZ, apenas profissionalmente, 
e com poucos contatos; QUE não conhece FLÁVIO GOMES MACHADO 
FILHO, executivo da ANDRADE GUTIERREZ, nunca tendo ouvido seu 
nome; QUE não conhece ROGÉRIO NORA DE SÁ, executivo da ANDRADE 
GUTIERREZ; QUE Conhece RODRIGO LEITE VIEIRA, executivo da 
ANDRADE GUTIERREZ, tendo mantido com ele poucos contatos 
profissionais; QUE nega que ficou acertado que a declarante receberia da 
AG e/ou da VIA ENGENHARIA qualquer valor a título de vantagem indevida 
(propina); QUE não recebeu propina no período em que foi Presidente da 
TERRACAP em face das obras do estádio MANÉ GARRINCHA; QUE não 
teve conhecimento sobre qualquer tipo de pagamento de vantagens 
indevidas a outros servidores ou agentes políticos, vindo a ter esse 
conhecimento pela imprensa recentemente; QUE não recebeu em 2014 500 
mil reais para aprovar o aditivo do contrato do estádio; QUE não sabia do 
recebimento de propina por AGNELO QUEIROZ e TADEU FILIPELLI, em 
razão da obra do estádio; QUE não tem conhecimento de quem era o 
servidor (es) da NOVACAP responsável por beneficiar ilicitamente a AG e a 
VIA ENGENHARIA na reforma/construção do estádio, nem que havia tais 
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servidores; QUE não sabe quem era o servidor (es) da TERRACAP 
responsável por beneficiar ilicitamente a AG e a VIA ENGENHARIA na obra 
em referência, pois não tem conhecimento de qualquer benefício ilícito; QUE 
desconhece qualquer participação de NILSON MARTORELLI nas fraudes 
em referência; QUE não sabe identificar se agentes públicos e construtoras 
participaram do esquema voltado a obter vantagens financeiras indevidas, 
por meio de processo licitatório fraudado sobre execução de obra bilionária 
(estádio MANÉ GARRINCHA); QUE, quanto ao documento apreendido no 
Auto de Apreensão nº 323/2017, que lhe foi apresentado neste momento 
pela autoridade policial, esclarece que se trata de uma possível minuta de 
defesa do Consórcio Brasília 2014 para esclarecimento junto ao Tribunal de 
Contas; QUE perguntado como tal documento foi parar no compartimento 
do estepe de seu automóvel, por ocasião do cumprimento do mandado de 
busca e apreensão em sua residência na data de hoje, respondeu que 
possivelmente por ocasião de alguma lavagem em seu veículo, os 
funcionários guardaram tal documento naquele local que deveria estar no 
porta malas do carro; QUE antes de a NOVACAP elaborar a resposta oficial 
aos questionamentos do Tribunal de Contas era comum obter informações 
junto às empresas quanto às argumentações que estariam sendo colocadas 
pelas empresas em resposta ao Tribunal, para dar o melhor esclarecimento 
possível ao Tribunal; QUE não se recorda deste documento 
especificamente, nem em que momento ele foi parar em seu automóvel; 
QUE, por fim, esclarece que exerceu um cargo muito delicado, que tinha 
consciência da importância dessa obra e das consequências graves pelo 
insucesso dela, ou seja, entrega fora do prazo ou irregularidades no 
contrato; QUE sua equipe técnica que fazia a gestão dessa obra era muito 
boa e bastante preparada; QUE as pressões que sofriam das instâncias 
superiores eram apenas relativas ao prazo de entrega da obra e ao 
cumprimento das exigências técnicas da FIFA”. 

 
 

(d.1) (fls.228/229) REINQUIRIÇÃO DE MARUSKA LIMA 
DE SOUSA HOLANDA (em 25.05.2017): “QUE perguntada se se 
dispõe a esclarecer algumas questões apresentadas pela Autoridade 
Policial neste ato em razão do cumprimento da medida de busca e 
apreensão, respondeu que sim; QUE perguntada se dispensa a presença 
de sua advogada legalmente constituída para responder os 
questionamentos apresentados pela Autoridade Policial neste ato, 
respondeu que sim; QUE confirma que foi avisada da possibilidade de 
interrupção deste ato a qualquer momento por sua vontade, utilizando do 
seu direito de permanecer em silêncio; QUE lido trecho do termo de 
declarações do Sr. RODRIGO LEITE VIEIRA, fls. 158/159, esclarece que o 
aditivo mencionado em fls. 26 da representação policial é na verdade um 
apostilamento referente à complementação do índice de mão-de-obra, 
ocorrido a maior do que o reajustamento de contrato; QUE não se recorda 
do valor desse apostilamento; QUE continuando leitura de trecho de 
declarações de fls. 158/159, informa que conhece pessoa denominada 
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professor PEDRO, sendo um professor catedrático da USP que prestou 
consultoria tanto para o NOVACAP quanto para o consórcio Brasília/2014; 
QUE professor PEDRO é doutor em engenharia e sua empresa sagrou-se 
vencedora em processo licitatório da NOVACAP voltado à assessoria na 
execução da cobertura do estádio; QUE essa cobertura foi executada pelo 
consórcio EPB; QUE perguntada porque houve a necessidade de 
contratação da empresa do Sr. PEDRO, respondeu que o objeto da citada 
licitação era muito complexo, não havendo no quadro da NOVACAP 
engenheiro capaz de realizar a citada consultoria; QUE perguntada porque 
o próprio consórcio EPB não contratou consultoria para verificação da 
adequabilidade dessa cobertura, respondeu que coube à NOVACAP essa 
contratação, visando realização de contraprovas do objeto citado; QUE 
ratifica que não possui dados qualificativos de PEDRO, mas essas 
informações podem ser encaminhadas pela NOVACAP; QUE não sabe se 
o Sr. PEDRO realizou algum tipo de consultoria na obra do BRT GAMA; 
QUE perguntada sobre planilha constante em fls. 04 do relatório de 
diligência nº. 04/2017, referente ao material apreendido em sua residência 
no dia 23/05/2017, respondeu após visualização da referida planilha, que 
desconhece a mesma, não sabendo informar porque o referido pen drive foi 
localizado em sua residência; QUE então não pode apresentar maiores 
esclarecimentos sobre as transcrições na citada planilha; QUE esclarece 
que ficou à frente da diretoria de edificações da NOVACAP de maio de 2010 
até julho de 2014; QUE, então, em julho de 2014 assumiu a presidência da 
TERRACAP; QUE ficou à frente da presidência até 12/01/2015, após 
deliberação do conselho de administração da TERRACAP, já no novo 
governo; QUE há uma assessoria na NOVACAP, subordinada à 
Presidência, que foi responsável pela confecção do edital referente à 
concorrência 01/2009; QUE perguntada disse que não se recorda quem era 
o assessor responsável na citada assessoria; QUE sobre contratação de 
escritório de arquitetura CASTRO MELO para feitura do projeto original do 
estádio Mané Garrincha, ratifica que foi feito por meio de inexigibilidade ou 
dispensa; QUE essa ilegibilidade/dispensa se deu em razão aos direitos 
autorais devidos ao projeto original confeccionado pelo mesmo escritório, 
ainda em 1974; QUE então a modalidade do certame citada era 
fundamentada em razão da continuidade desse projeto inicial; QUE 
perguntada sobre a implosão do estádio Mané Garrincha para construção 
em novo formato, respondeu que essa ocorrência se deu em razão de 
exigências técnicas da FIFA, realizadas após a contratação do escritório 
CASTRO MELO e também após a contratação da obra; QUE gostaria de 
esclarecer que a fundamentação jurídica utilizada para a contratação do 
escritório CASTRO MELO não competia à área de atuação da declarante; 
QUE perguntado sobre as atividades ordinárias da declarante durante a 
execução da obra do Mané Garrincha, respondeu que as sete horas da 
manhã apresentava-se na NOVACAP, deslocando-se por volta das nove 
horas para o seu escritório no canteiro de obras do estádio, onde cumpria 
seu expediente; QUE perguntada sobre controle de acesso para ingresso 
nesse canteiro de obras do estádio, respondeu que o mesmo era realizado 
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pelo consórcio Brasília/2014, uma vez que eram seus funcionários que 
estavam lá presentes; QUE ratifica os termos descritos no início da presente 
declaração, informando que prestou esses esclarecimentos 
voluntariamente, sem a presença de seu advogado, optando por não fazer 
uso do seu direito de permanecer em silêncio.” 

 

 
(e) (fls.231/233) NILSON MARTORELLI: “QUE o declarante é 
engenheiro civil e administrador de empresas; QUE desde 05 de janeiro de 
2015 não possui vínculo empregatício formal; QUE desde então vive de 
rendas de aluguéis e aplicações financeiras; QUE exerceu o cargo de 
Presidente da empresa NOVACAP no período compreendido entre maio de 
2012 e janeiro de 2015; QUE recebia uma remuneração mensal próxima a 
R$ 29.000,00; QUE não participou de reuniões com representantes da AG 
e VIA ENHENHARIA, em meados de 2008/2009, voltadas a confeccionar o 
edital da licitação da obra do estádio MANÉ GARRINCHA; QUE esclarece 
que ingressou na NOVACAP em janeiro ou fevereiro 2009, exercendo o 
cargo de Diretor-Administrativo da NOVACAP, mas não teve qualquer 
participação na confecção do edital da obra referida; QUE ocupou o cargo 
de Diretor-Administrativo até meados de maio de 2010, retornando à 
empresa NOVACAP em maio de 2012, para ocupar o cargo de Presidente; 
QUE jamais teve conhecimento de qualquer fraude ou direcionamento no 
edital das obras referentes ao estádio Mané Garrincha; QUE não sabe quem 
foram os servidores que participaram da confecção do edital; QUE também 
não sabe quem eram os representantes das empresas ANDRADE 
GUTIERREZ, VIA ENGENHARIA e ODEBRECHT que participaram 
efetivamente do processo licitatório; QUE desconhece qualquer conluio 
entre as empresas ANDRADE GUTIRREZ, VIA ENGENHARIA e 
ODEBRECHT no processo licitatório em questão; QUE os aditivos que 
passaram pelo aval do declarante já chegavam com pareceres técnicos e 
jurídicos, bem como da controladoria interna da NOVACAP; QUE a 
aprovação era realizada por um órgão colegiado, formado pelo Diretor-
Administrativo, Diretor-Financeiro, Diretor de Obras, Diretora de Obras 
Especiais (responsável pela obra do estádio) e Diretor de Urbanização, além 
do declarante, na condição de Presidente da empresa; QUE não se recorda 
quantos aditivos foram realizados; QUE apenas pode afirmar que todos os 
aditivos foram realizados por efetiva necessidade, com lastro em pareceres 
técnicos e jurídicos; QUE desconhece qualquer superfaturamento na obra 
do estádio Mané Garrincha; QUE conhece FERNANDO QUEIROZ, dono da 
empresa VIA ENGENHARIA; QUE não tem amizade íntima com 
FERNANDO QUEIROZ, mas apenas um relacionamento cordial; QUE a 
finada esposa de FERNANDO QUEIROZ fazia parte do mesmo grupo de 
reza frequentado pela esposa do declarante; QUE encontrava FERNANDO 
QUEIROZ, de forma esporádica, em eventos e festas de conhecidos em 
comum; QUE não conhece CLÓVIS RENATO PRIMO, CARLOS JOSÉ DE 
SOUZA,  FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO e ROGÉRIO NORA DE SÁ, 
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executivos da empresa ANDRADE GUTIERREZ;    QUE o único executivo 
da ANDRADE GUTIERREZ que conhece é RODRIGO LEITE VIEIRA; QUE 
RODRIGO efetuou cerca de três visitas de cortesia ao declarante na época 
em que ele (declarante) era o presidente da NOVACAP; QUE RODRIGO 
sempre vinha com o discurso de que a obra estava dando prejuízo; QUE 
jamais foi negociada ou oferecida ao declarante qualquer valor a título de 
propina; QUE é mentirosa qualquer alegação de que o declarante teria 
recebido a quantia de R$ 500.000,00 em razão de aditivo do contrato do 
estádio, orçado em R$ 50.000.000,00; QUE desconhece qualquer vantagem 
recebida por AGNELO QUEIROZ e TADEU FILIPELLI em razão da obra do 
estádio; QUE desconhece a participação de qualquer servidor da NOVACAP 
ou TERRACAP em suposto esquema para beneficiar ilicitamente as 
empresas ANDRADE GUTIERREZ e VIA ENGENHARIA; QUE MARUSKA 
LIMA HOLANDA exercia o cargo de Diretora de Obras Especiais, 
responsável pelas obras referentes ao estádio MANÉ GARRINCHA; QUE 
desconhece a participação de MARUSKA em qualquer irregularidade.” 

 
 

(e.1) (fls.234/235) 1ª REINQUIRIÇÃO DE NILSON 
MARTORELLI (em 23.05.2017): “QUE o reinquirido manifesta o desejo 
de esclarecer logo as questões referentes ao material apreendido na data 
de hoje, a fim de que não pairem dúvidas acerca de sua inocência, 
possibilitando que a Autoridade Policial avalie a desnecessidade de sua 
prisão; QUE com relação aos dois cheques encontrados em sua residência 
na data de hoje, sendo um no valor de R$ 100.000,00 e outro no valor de 
R$ 200.000,00, o reinquirido esclarece o seguinte: que  o emitente do 
cheque, ANDRE LUIZ SILVESTRE, é amigo de longa data do reinquirido; 
QUE, em determinada data, a qual não se recorda exatamente, mas 
sabendo dizer que foi entre os  anos de 2014 e 2015, ANDRE SILVESTRE 
pediu uma determinada quantia em dólar para o reinquirido; QUE ANDRÉ 
SILVESTRE costuma viajar muito para o exterior e na ocasião comentou 
com o reinquirido que não havia comprado os dólares; QUE ANDRE 
SILVESTRE tinha ciência de que o reinquirido costumava guardar dólares 
em casa, pelo fato de seus dois filhos terem trabalhado no exterior; QUE o 
reinquirido, dada a amizade que tem com ANDRE, disse para este último 
que ele não precisaria comprar os dólares; QUE o reinquirido disponibilizaria 
a quantia que ele iria precisar, com restituição quando ANDRE retornasse 
da viagem; QUE repassou para ANDRE cerca de U$ 20.000 (vinte mil 
dólares americanos); QUE, como garantia, ANDRE deu um cheque ao 
reinquirido no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), datado de 06 de 
abril de 2015; QUE ressalta que a garantia oferecida por ANDRE foi bem 
superior aos dólares disponibilizados; QUE só aceitou o cheque devido à 
insistência de ANDRE, haja vista que não exigiu garantia alguma, dada a 
confiança que possui nele; QUE ANDRE argumentou que poderia acontecer 
alguma coisa com ele na viagem, sendo que ficaria mais fácil para o  
reinquirido reaver os valores estando de posse do cheque; QUE os dólares 
foram restituídos pouco tempo depois do retorno de ANDRE; QUE o cheque 
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não chegou a ser devolvido, tendo ANDRE pedido ao reinquirido que o 
rasgasse; QUE o reinquirido terminou esquecendo de rasgar o cheque, que 
permaneceu guardado em seu cofre por esquecimento; QUE, no ano de 
2016,o reinquirido terminou disponibilizando novamente uma certa quantia 
em dólares para  ANDRE; QUE não se recorda o valor exato, mas sabe dizer 
que foi em torno de U$ 15.000 (quinze mil dólares americanos); QUE 
ANDRE novamente fez questão de deixar uma garantia, entregando ao 
reinquirido um cheque no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que 
sequer foi datado, dada a confiança existente entre os dois; QUE os dólares 
foram restituídos pouco tempo depois da viagem, tendo o reinquirido 
novamente esquecido de rasgar o cheque, o qual também permaneceu no 
seu cofre; QUE em outras oportunidades chegou a oferecer e emprestar 
dólares a ANDRE, em quantias menores, sem qualquer garantia; QUE todas 
as vezes que emprestou dólares a ANDRE, os valores foram restituídos 
posteriormente (em dólar); QUE o reinquirido jamais emprestou valores em 
real a ANDRE; QUE também nunca solicitou qualquer quantia a ANDRE; 
QUE com relação à planilha que foi apreendida no cofre de sua residência, 
estando descrita no ITEM 3 DO AUTO DE APREENSÃO Nº 319/2017-
SR/PF/DF, o reinquirido esclarece que os valores que constam na primeira 
são referentes a um estudo de possíveis rendimentos futuros dentro da 
aplicação que mantinha na Suíça, há mais de 20 anos, que foi inteiramente 
repatriada de acordo com a Lei de Repatriação de 2016"; QUE a segunda 
tabela é referente à dois apartamentos que o reinquirido possui em 
Samambaia, constantes de seu Imposto de Renda; QUE com relação ao 
campo onde consta "RECEB. CONSTRUÇÃO CONF. INSTRUÇÃO - ESTE 
NÃO HAVERÁ ATUALIZAÇÃO", o reinquirido esclarece que "na entrega da 
construção os dois apartamentos valeriam em torno dos R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais)"; QUE o reinquirido esclarece que houve uma 
abreviação para os seguintes dizeres "Recebimento na construção 
conforme contrato ou Imposto de Renda"; QUE era uma instrução para a 
esposa do reinquirido, em caso de qualquer acidente em suas pescarias 
(viagens que costumeiramente faz); QUE a planilha foi confeccionada no 
início do ano de 2016; QUE os imóveis estão descritos na sua declaração 
de Imposto de Renda, sendo os apartamentos 502 e 1503 do Edifício 
Residencial San Matheus, situados em Samambaia/DF; QUE, com  relação 
à planilha que foi encontrada dentro de uma caixa preta da loja NATAN, 
onde também estava acondicionada uma gargantilha na cor prata, o 
reinquirido esclarece que o conteúdo de tal planilha é exatamente o mesmo 
daquela que já relatou, havendo apenas mudança com relação à data de 
atualização, gerando valores diferentes.” 

 
 

(e.2) (fls.236/237) 2ª REINQUIRIÇÃO DE NILSON 
MARTORELLI (em 24.05.2017): “QUE, preliminarmente, a Autoridade 
Policial informa ao reinquirido que lhe serão dirigidos novos 
questionamentos acerca dos elementos de informação amealhados no bojo 
do presente Inquérito Policial, tendo o reinquirido o direito de permanecer 
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em silêncio, circunstância que não poderá ser interpretada em seu desfavor; 
QUE após tal advertência, o reinquirido informa que, a princípio, deseja 
responder aos questionamentos e utilizará do seu direito de permanecer em 
silêncio caso vislumbre a necessidade; QUE sobre a gargantilha que foi 
apreendida em sua residência (ITEM 6 DO AUTO DE APREENSÃO Nº 
319/2017), o reinquirido informa que tal joia é bastante antiga, sendo um 
presente dado a sua esposa há cerca de 30 (trinta) anos atrás; QUE a joia 
foi adquirida na loja NATAN do Park Shopping Brasília, a qual já não existe 
há muitos anos; QUE o próprio estado de conservação da caixa e da joia 
indicam a antiguidade da gargantilha; QUE a Autoridade Policial, neste 
momento, determina a restituição do bem, por não vislumbrar relevância 
para a investigação; QUE acerca do seu histórico profissional, o reinquirido 
informa que exerceu o seu primeiro cargo público, em Brasília, em 1988, na 
SAB-SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A; QUE em 1989 
passou a exercer o cargo de Diretor Administrativo da SHIS - SOCIEDADE 
HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, onde conheceu NELSON 
TADEU FILIPPELLI, que era o então Presidente da SHIS; QUE 
posteriormente, em 1990, foi para o Governo Federal, retornando ao GDF 
no ano de 1992, como Presidente da SAB, onde saiu no final de 1993; QUE, 
entre os anos de 1994 e 2003, o reinquirido manteve um comércio na área 
de iluminação, que lhe deu todo o sustento e posteriormente foi vendido; 
QUE em 2004 assumiu um cargo de Assessor na NOVACAP; QUE, 
posteriormente, em 2009, assumiu a Diretoria-Administrativa da NOVACAP, 
a convite de FILIPPELLI, onde permaneceu até meados de 2010; QUE, em 
2011, com a eleição da chapa AGNELO/FILIPPELLI, assumiu a Diretoria 
Comercial do METRÔ, e em 2012 assumiu a Presidência da NOVACAP a 
convite do então Vice-Governador FILIPPELLI; QUE o reinquirido esclarece 
que tem uma amizade de longa data com FILIPPELLI; QUE teve 
pouquíssimos contatos com o ex-Governador ARRUDA; QUE, com relação 
a AGNELO, o reinquirido teve alguns contatos em razão de exerceu a 
Presidência da NOVACAP no governo AGNELO; QUE com relação aos 
cheques emitidos por ANDRE LUIZ SILVESTRE, após ser informado que 
ANDRE teria afirmado nesta Sede Policial que teria contraído um 
empréstimo com o reinquirido no valor de R$ 300.000,00 em espécie, dando 
os cheques em garantia,  o reinquirido mantém a sua versão apresentada 
na data de ontem, em auto de reinquirição próprio; QUE ANDRE pode ter 
transformado os dólares em reais; QUE ANDRE pode ter vendido uma parte 
dos dólares, convertendo-os em reais; QUE, neste momento, o reinquirido 
ficou um pouco nervoso, aumentando o tom de voz, motivo pelo qual a 
Autoridade Policial se retirou da sala e chamou o EPF LEONARDO BRUCE 
para presenciar a continuidade da reinquirição; QUE o reinquirido, na 
presença do EPF LEONARDO BRUCE, fez questão de esclarecer que não 
se exaltou, mas que pode ter falado mais alto por ser o seu modo de ser; 
QUE dando continuidade à oitiva, o reinquirido afirma que, tendo em vista 
uma suposta contradição referente à moeda entregue a ANDRE, o 
reinquirido deseja não mais responder às perguntas até que seu advogado 
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tenha conhecimento de todo o teor do Inquérito Policial e possa prestar os 
esclarecimentos devido.” 

 
 

(f) (fls.238) JORGE LUIZ SALOMÃO: “QUE orientado por seu 
advogado, presente ao ato, opta neste momento por fazer uso do direito de 
permanecer em silêncio. ” 

 
 
(g) (fls.240/242) SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE: “QUE possui 
uma revenda de pneus da marca Bridgestone, empresa denominada 
Grancar, situada na Cidade do Automóvel, e que é também pecuarista há 
cerca de 30 (trinta) anos; QUE cria gado Nelore; QUE possui duas fazendas 
contíguas na cidade de Unaí, com área total por volta de 2.000 (dois mil) 
hectares; QUE consegue obter mensalmente com as duas atividades cerca 
de 50 (cinquenta) a 60 (sessenta) mil reais; QUE há mais de dez (anos) 
utiliza o terminal celular de número 61 99981-8455; perguntado sobre a sua 
relação com JOSÉ ROBERTO ARRUDA, com os executivos e ex-executivos 
da empresa Andrade e Gutierrez, FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO, 
CARLOS JOSÉ DE SOUZA, CLÓVIS RENATO PRIMO, ROGÉRIO NORA 
DE SÁ, RODRIGO LEITE VIEIRA e com o presidente da VIA ENGENHARIA, 
FERNANDO QUEIROZ, declarou que exerceria seu direito de silêncio até 
que seus advogados tivessem tempo hábil para conhecimento da 
investigação; perguntado sobre recebimento de propina em nome de 
ARRUDA, em razão da obra do estádio MANÉ GARRINCHA, declarou que 
exerceria seu direito de silêncio até que seus advogados tivessem tempo 
hábil para conhecimento da investigação.” 
 

 

(h) (fls.243/246) FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO: “QUE mesmo 
tendo advogado, prefere falar livremente sobre o que lhe for perguntado. 
QUE não trabalha atualmente. QUE sua principal fonte de renda é a sua 
aposentadoria na PCDF, onde recebe bruto cerca de R$12.000,00. QUE 
entre 2011 e 2014 usava o telefone 96873096. QUE conheceu o AGNELO 
em 1991 na Câmara Legislativa quando ele era deputado junto com o 
DECLARANTE, quando ambos desenvolveram uma relação de amizade até 
os dias atuais. QUE pediu afastamento do Governo de AGNELO entre 2012 
e 2013 para poder ser mais facilmente investigado. QUE na ocasião era 
suspeito de ter recebido uma camisa e R$5.000,00 e um telefone de 
CARLINHOS CACHOEIRA. QUE ao final foi absolvido e nada foi encontrado 
de ilegal que pudesse ser imputado ao DECLARANTE. QUE nunca houve 
sequer uma gravação telefônica em que o DECLARANTE conversa com 
qualquer um dos investigados da Operação MONTE CARLO. QUE após ter 
prestado DECLARAÇÕES à CPI, foi novamente convidado a participar do 
Governo de AGNELO, como Secretário Extraordinário da Copa do Mundo. 
QUE era um cargo que não trabalhava com dinheiro público, não era 
ordenador de despesas. QUE seu papel era a articular com os demais entes 
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do Governo do DF, as Secretarias para verificar se elas estavam cumprindo 
as normas estabelecidas no Manual para a realização da Copa das 
confederações e da Copa do mundo e para tanto contava com seu Curso de 
Direito, realizado na UDF e de experiências como Assessor e Chefe de 
Gabinete no Ministério dos Esportes. QUE como Secretário ganhava, pelo 
que se lembra cerca de R$27.000,00. QUE conheceu CARLOS JOSÉ DE 
SOUZA no período em que foi chefe de gabinete do AGNELO. QUE nunca 
recebeu qualquer pagamento de qualquer espécie de CARLOS JOSÉ DE 
SOUZA, à exceção de uma caixa de charutos. QUE nunca tratou sobre 
propina com nenhum representante da AG, nem com qualquer outra pessoa. 
QUE conheceu FERNANDO QUEIROZ ainda como chefe de gabinete de 
AGNELO em seu gabinete no Palácio do Buriti. QUE não conhece CLÓVIS 
RENATO PRIMO, FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO e pelo nome não se 
recorda de conhecer ROGÉRIO NORA DE SÁ. QUE conhece RODRIGO 
LEITE VIEIRA, já que ele sempre andava junto de CARLOS JOSÉ DE 
SOUZA, motivo pelo qual o conhece. QUE nunca participou de qualquer 
reunião na casa de AGNELO para tratar de propinas. QUE nunca soube de 
qualquer propina paga ou que seria paga a AGNELO por parte da AG ou da 
VIA ENGENHARIA. QUE nunca soube que TADEU FILIPELLI também teria 
solicitado propina a CARLOS JOSÉ que deveria ser paga como doação de 
campanha. QUE nunca pegou propina da VIA ENGENHARIA ou da AG para 
ser entregue a quem quer que seja. QUE sequer sabia que eles pagavam 
propina. QUE não conhece nenhum servidor da NOVACAP e da 
TERRACAP responsável por beneficiar ilegalmente a AG e VIA 
ENGENHARIA na reforma ou construção do Estádio, mas apenas quem 
seriam os responsáveis, pois o Estádio foi construído a partir de um contrato 
existente entre a NOVACAP e a TERRACAP. QUE gostaria de acrescentar 
que o Estádio Mané Garrincha NÃO se encontra entre os mais caros do 
mundo. O projeto inicial previa a construção de apenas 2/3 dele e constava 
apenas a estrutura de concreto. Mas posteriormente, por exigência da FIFA, 
que mudou o ângulo de inclinação foi necessário a destruição da maior da 
parte que já estava feita. Depois foi necessário outros projetos e licitações 
para a aquisição de cadeiras, cobertura, câmeras de vigilância e outros 
petrechos tecnológicos e mesmo assim estima-se o valor dele em 
R$1.250.000.000,00, ou seja, equivalente a outros estádios privados e 
construídos com capacidade de apenas 40.000,00, por exemplo, como o 
ITAQUERÃO. O MARCACANÃ mesmo foi reformado três vezes antes da 
Copa do Mundo e o custo total das reformas superam 1,5 bilhão de reais. 
QUE lamenta e sente muito estar na situação de preso que ora se encontra. 
QUE pessoas para se eximirem de suas responsabilidades acabam por 
acusar os outros, que nada devem. QUE se dispões a auxiliar naquilo em 
que puder ser útil. ” 

 
 
(i) (fls.247/249) FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ: “QUE manifesta o 
seu direito constitucional de permanecer em silêncio”. 
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(j) (fls.250/255) AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA FILHO: “QUE 
atualmente trabalha como agropecuarista (produtor rural) e no ramo de 
loteamentos nos Estados de Goiás e Bahia (Empresas Ativa e Objetiva, 
ambas situadas no Estado de Goiás); QUE ambas as atividades citadas são 
suas fontes de renda; QUE sua renda mensal média gira em torno de R$ 
130.000,00; QUE entre os anos de 2012 e 2014 se recorda de ter usado um 
telefone de final 0898; QUE é amigo de TADEU FILIPELLI, com o qual foi 
secretário de Estado durante o mesmo governo (Roriz 98-2005); QUE o 
Declarante era Secretário de Desenvolvimento Econômico e TADEU era 
Secretário de Obras; QUE conheceu TADEU FILIPELLI durante o Governo 
Roriz; QUE não participou do governo AGNELO QUEIROZ; QUE nunca 
recebeu qualquer valor em dinheiro no canteiro de obras do estádio Mané 
Garrincha, nem em nome de TADEU FILIPELLI nem em nome próprio; QUE 
também não recebeu qualquer quantia em nome de TADEU FILIPELLI em 
qualquer outro lugar; QUE conheceu o engenheiro RODRIGO da AG quando 
visitou as obras do Estádio, não tendo mais qualquer contato com ele; QUE 
não se recorda de ter conhecido mais ninguém da AG; QUE nunca tratou de 
pagamento de valores de qualquer espécie com nenhum representante da 
AG; QUE nunca pediu ou recebeu qualquer valor da VIA ENGENHARIA em 
nome de TADEU FILIPELLI a qualquer título; QUE conhece o engenheiro 
FERNANDO QUEIROZ da VIA engenharia; QUE conheceu FERNANDO 
QUEIROZ quando o mesmo foi homenageado pela Federação de Indústria 
do DF como empresário do ano (entre 2010 a 2012); QUE desde que o 
conheceu não efetuou nenhum contrato ou transação comercial ou 
financeira com FERNANDO QUEIROZ; QUE não conhece CLÓVIS 
RENATO PRIMO; QUE conheceu CARLOS JOSÉ DE SOUZA quando o 
mesmo estava se transferindo de Brasília para São Paulo, não tendo mais 
contato com o mesmo; QUE não celebrou qualquer contrato ou efetuou 
transação financeira com CARLOS JOSÉ DE SOUZA; QUE conheceu 
CARLOS JOSÉ quando o Engenheiro Rodrigo,  também da Andrade 
Gutierrez, o apresentou em um evento e informou que CARLOS JOSÉ 
estava de mudança para São Paulo; QUE não conhece FLÁVIO GOMES 
MACHADO FILHO; QUE ROGÉRIO NORA DE SÁ era diretor da VIA 
ENGENHARIA, tendo contato particular com o mesmo em um aniversário 
na casa do DR. FERNANDO QUEIROZ, para o qual ambos foram 
convidados; QUE na ANDRADE GUTIERREZ trabalhavam dois Rodrigo, 
sendo que conhecia o Rodrigo que trabalhava como engenheiro de obras, 
não sabendo, contudo, dizer se o nome dele seria RODRIGO LEITE VIEIRA 
ou não; QUE JORGE SALOMÃO era amigo de AGNELO e o conheceu como 
membro da diretoria do sindicato da construção civil e amigo do Governador; 
QUE não possui nenhuma relação com JORGE SALOMÃO, apenas tendo 
encontrado, por acaso, com ele algumas vezes em um restaurante KOMBI 
(407S) que era da filha de JORGE SALOMÃO, ocasiões em que 
conversaram sobre amenidades; QUE, como secretário do Governo Roriz, 
participou de várias reuniões em sua residência; QUE nessas reuniões não 
eram repassados valores a qualquer título; QUE, com relação ao ex-
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governador AGNELO, nunca participou de reunião na casa dele; QUE nunca 
se reuniu com CARLOS JOSÉ OU RODRIGO LEITE para entregar ou 
receber qualquer valor em dinheiro; QUE não sabe de qualquer transação 
de CARLOS JOSÉ com TADEU FILIPELLI relativa a doações de campanha; 
QUE nunca recebeu qualquer valor da VIA ou da AG para AGNELO 
QUEIROZ; QUE não conhece ninguém da NOVACAP que tivesse notícia 
estar beneficiando a AG ou a VIA ENGENHARIA no que diz respeito à 
reforma/construção do estádio; QUE não conhece MARUSKA LIMA DE 
SOUZA HOLANDA, mas sabe dizer que NILSON MARTORELLI era 
presidente da NOVACAP; QUE conheceu NILSON MARTORELLI através 
do círculo de motociclistas, conversando com o mesmo apenas 
eventualmente e sobre motocicletas; QUE não tem conhecimento do 
envolvimento de qualquer pessoa com um suposto esquema de fraude nas 
licitações para as obras do estádio Mané Garrincha; considerando o material 
arrecadado em sua residência nesta data, Declarou: (item 8) QUE com 
relação ao contrato de mútuo celebrado entre sua empresa (Objetiva 
Consultoria) e a CD CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA (Mutuaria), no 
valor total de R$ 3.203.825,45 (sendo que a maior parte deste valor 
representa juros do empréstimo original que seria em torno de R$ 
800.000,00, em 2011); QUE, indagado sobre o motivo da realização de tal 
empréstimo, disse que o empréstimo foi no intuito de receber a maior parte 
do pagamento em serviços da empresa, a qual não estava conseguindo 
crédito junto aos bancos diante da sua precária condição financeira; QUE, 
contudo, até hoje não foi pago pelo empréstimo; QUE os donos da CD 
CONSTRUÇÃO são DEMETRIUS MARTINS MESQUITA e CARLOS 
AUGUSTO MARTINS MESQUITA; (item 7) QUE com relação ao contrato 
de mútuo celebrado com a TMA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA, 
no valor de R$ 125.000,00, disse que emprestou o recurso para o Sr. Nilton 
Marcelo de Paula, o qual era amigo e diretor do Porto Seco, o qual também 
estava com dificuldade de receber os valores no banco, além das taxas de 
juros estarem bem altas se comparadas às taxas que o declarante cobrava 
pelo empréstimo; QUE o valor foi integralmente quitado por NILTON; (item 
9) QUE sobre o contrato de mútuo com a EBO E ENGENHARIA 
INCORPORAÇÃO, no valor de R$ 3.816.263,73 (valor inicial de R$ 
1.026.769,95), disse que conhecia JOSÉ EDMILSON BARROS DE 
OLIVIERA NETO, ligado ao ramo da construção civil, o qual também estava 
com dificuldades para obter empréstimos junto aos bancos; QUE os 
respectivos valores ainda não foram pagos por JOSÉ EDMILSON; (item 11) 
QUE sobre o contrato de mútuo com a empresa ASA PARTICIPAÇÕES E 
ADMINISTRAÇÃO LTDA, no valor de R$ 1.200.000,00, Aroldo Silva Amorim 
Filho é seu amigo e pagou integralmente o valor do contrato; QUE celebrou 
os citados contratos de mútuo em razão da diferença entre as taxas de juros 
cobradas pelos bancos para empréstimo pessoal e as taxas de juros pagas 
pelo declarante para o Banco do Brasil como produtor rural; QUE estes 
financiamento recebidos pelo Banco do Brasil tinham como lastro projetos 
apresentados para cultivo nas Fazendas Santa Fé e Conceição do João 
Leite; QUE todos os empréstimos eram feitos pelo Banco do Brasil ao 
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Declarante enquanto pessoa física, produtor rural; (item 14) QUE  um dos 
empréstimos recebidos do Banco do Brasil consta na cédula rural 
pignoratícia e hipotecária nº 40/01482-7, no valor de R$ 1.217.487,00, 
realizado na agência Taguatinga-SUL;  QUE tem 39 anos de relacionamento 
com o Banco do Brasil, sendo que 12 anos com a agência Taguatinga-SUL; 
(item 15) QUE, sobre a reserva de passagem ZTS689, declara que tem um 
relacionamento de amizade de longa data com NELSON TADEU FILIPELLI 
e que as famílias de ambos são muito próximas; QUE, embora a reserva 
seja única, cada um efetuou o pagamento de sua parte junto a empresa 
CHECKMYTRIP; (item 16) QUE, sobre o seu nome constar como sócio da 
empresa ENGETEC, declarou que pelo fato de WALDO DE AZEVEDO lhe 
dever uma quantia em dinheiro (cerca de R$ 90.000,00, em 2009), foi 
incluído como sócio da EGETEC; QUE quando WALDO lhe pagou o valor o 
seu nome foi retirado da sociedade; (item 17) QUE a empresa ATIVA – 
Consultoria e Participação LTDA (CNPJ 02.948.312/0001-57) foi constituída 
em 98, sendo que hoje continua sócio da mesma juntamente com os filhos 
FABIO SEBASTIÃO DIAS DE MATOS; (itens 18 e 19) QUE as 
transferências para DEMETRIUS MARTINS MESQUITA (R$ 130.000,00) e 
ARTMIX PREMOLD DE CONCRETO LTDA (100.000,00)  as mesmas foram 
realizadas em função dos contratos de mútuo celebrado na forma descrita 
anteriormente pelo declarante; (item 20) QUE a cópia da documentação de 
MARCIO EDVANDRO ROCHA MACHADO encontrava-se no veículo da 
filha do Declarante (Luciana Albuquerque de Souza), a qual trabalha 
agenciando viagens de turismo e Marcio Edvandro, além de amigo é cliente 
da sua filha. QUE recebeu a delação do Ricardo Ferraz das mãos do Dr. 
Herman Barbosa, o qual é advogado do Tadeu Filipelli e que repassou tal 
material para o declarante por este ter tido seu nome citado na referida 
delação. QUE o Dr, Herman também foi advogado do declarante em uma 
ação cível. QUE sobre a planilha que lhe foi apresentada neste ato disse 
que desconhece o teor do conteúdo impresso, porém reconhece como sua 
a letra do que foi escrito no verso da referida planilha "Davi", "centus", "1.50", 
"fev", "metro". 

 
 
(l) (fls.258/262) LUIZ CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA 
ALCOFORADO: “QUE o declarante somente exerce a advocacia em 
quais todas as áreas, licitação, contratos, trabalhista, cível, tributário, um 
pouco de penal por meio do ALCOFORADO ADVOGADOS ASSOCIADOS;  
QUE a principal fonte de renda do declarante é a advocacia;  QUE a renda 
anual líquida do declarante, considerando os dois últimos anos foi por volta 
de 700 mil a 1,5 milhão, referente à distribuição de lucros de seu escritório 
de advocacia;  QUE o declarante nunca mudou o telefone celular, possuindo 
a mesma linha desde a década de 80, qual 61-9981-1226;  QUE a relação 
do declarante com AGNELO QUEIROZ, decorre de ter sido advogado do 
PC do B, recebendo de 10 a 15 mil reais por mês, na campanha que disputou 
ao Senado Federal em 2006;  QUE posteriormente continuou advogado de 
AGNELO nas ações de improbidade, quando foi Ministro dos Esportes do 
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Governo Lula, referente ao período do Pan-americano, tendo sido vencedor 
de todas as ações na qual o representou; QUE também foi advogado 
eleitoral de AGNELO no período de 2010 a 2014, quando foi candidato a 
Governador;  QUE do final de novembro de 2014 a começo de dezembro de 
2014, já não mais conseguiu manter contato com AGNELO, o qual estava 
devedor do declarante no valor superior a 400 mil reais, referente à 
honorários advocatícios;  QUE entrou com ação judicial contra AGNELO 
para tentar receber seus honorários referente ao que havia sido confessado 
perante o TRE por parte do Comitê Eleitoral de AGNELO;  QUE também 
entrou com outra ação judicial contra o PT, que assumiu a dívida, a qual se 
referia a pagamentos de uma outra empresa que prestou serviços na 
campanha eleitoral e não recebeu;  QUE o declarante prestou serviços para 
a empresa ANDRADE GUTIERREZ por duas naturezas;  QUE a ANDRADE 
GUTIERREZ consultavam o declarante sobre dois assuntos do interesses 
deles, sendo um deles o projeto Centro Financeiro Internacional, que seria 
uma nova cidade em que os investidores construiriam um lago, 
apartamentos, hotéis, hospitais, escolas, em uma parceria público-privada; 
QUE soube que somente para fazer esse projeto custaria 6 milhões de 
dólares;  QUE ressalta que havia uma certa incredulidade dos investidores 
em levar esse projeto à frente;  QUE apesar disso chegou a fazer viagens 
para o exterior, Cingapura, Dubai, Londres, Nova York;  QUE o DF entraria 
com o terreno e os interessados entrariam com valor agregado, sendo 
vencedor o que apresentasse o maior valor no processo licitatório;  QUE o 
processo licitatório nunca ocorreu;  QUE a segunda natureza era a 
construção de um grande hospital por meio de parceria público-privada;  
QUE o declarante participava de reuniões com o jurídico da ANDRADE 
GUTIERREZ, funcionando como advogado consultor, em razão de sua 
expertise em licitação e contratos administrativos;  QUE ressalta que o livro 
Licitação e Contratos Administrativos de autoria do declarante é citado tanto 
no STF quanto no STJ;  QUE ressalta que em nenhum dos dois casos foi 
possível efetivar a licitação, por falta de gestão administrativa do GDF;  QUE 
firmou contrato com a ANDRADE GUTIERREZ no valor de 
aproximadamente 50 mil reais por mês, durante o período de 2 anos, os 
quais foram pagos mediante nota fiscal e TED bancário para uma de suas 
contas bancárias, não sabendo declinar neste momento se no BRADESCO 
ou no BANCO DO BRASIL;  QUE se compromete a apresentar os 
comprovantes posteriormente, assim como cópia do projeto do Centro 
Financeiro Internacional;  QUE o declarante tem contrato com a empresa 
VIA ENGENHARIA desde 2014 ou 2015;  QUE é advogado da VIA 
ENGENHARIA em uma ação civil pública promovida pelo MPDFT contra a 
empresa, na qual houve alegação de superfaturamento, assim como em 
outra ação de cobrança, relacionada ao mesmo assunto (Ponte JK) contra 
a NOVACAP;  QUE o contrato é por ato, tendo sido pago ao declarante 
aproximadamente 250 mil reais, pela inicial, sendo que em cada fase do 
processo há um novo pagamento;  QUE ao final do processo pode receber 
um outro valor, sobre o valor que a VIA ENGENHARIA vier a receber, ou 
seja, somente recebe esse último valor em caso de sucesso;  QUE se 
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compromete a apresentar cópia desse contrato com a VIA ENGENHARIA, 
o qual está em seu escritório, tanto físico quanto judicial;  QUE nega ter 
intermediado pagamentos feitos pela ANDRADE GUTIERREZ ou da VIA 
ENGENHARIA de forma ilícita com o objetivo de entregar a AGNELO;  QUE 
na verdade era AGNELO quem devia dinheiro para o declarante, de modo 
que, se recebesse dinheiro da ANDRADE GUTIERREZ ou da VIA 
ENGENHARIA para ser entregues àquele, poderia ficar com o dinheiro, a 
fim de quitar a dívida pré-existente;  QUE era AGNELO quem teria que 
passar dinheiro dos honorários advocatícios do declarante e não o contrário;  
QUE todos os pagamentos que recebeu de ANDRADE GUTIERREZ e da 
VIA ENGENHARIA foram feitos de forma oficial, formal, por meio de 
transferências bancárias, para pagamento de seus serviços de advocacia;  
QUE nega ter realizado pedidos de pagamentos de eventos ou outras 
despesas a ANDRADE GUTIERREZ e/ou VIA ENGENHARIA a título de 
propina e em razão de obras do estádio Mané Garrincha;  QUE conheceu 
RODRIGO LEITE VIEIRA, executivo da ANDRADE GUTIERREZ, porque 
era a pessoa responsável pelo projeto do hospital, que não deu certo;  QUE 
não se recorda ao certo o ano, mas foi nesse período em que se estava 
discutindo o projeto do hospital;  QUE ressalta que também havia outro 
RODRIGO, que estava acima desses outros diretores, que era o 
responsável pelo projeto do Centro Financeiro Internacional;  QUE é 
totalmente inverídica a afirmação de RODRIGO LEITE VIEIRA, gerente-
comercial da AG, desde 2008, de que, em 2013, foram realizados 
pagamentos pela ANDRADE GUTIERREZ a título de propina e em nome de 
AGNELO, para o declarante, em quatro entregas, totalizando seiscentos mil 
reais;  QUE se tivesse recebido esse dinheiro não teria entrado com ação 
judicial contra o PT, decorrente de dívida repassada ao partido por parte do 
candidato AGNELO, para receber seus honorários;  QUE se tivesse 
recebido tal dinheiro também não teria rompido pessoalmente e 
profissionalmente com AGNELO, como de fato ocorreu;  QUE confirma que, 
durante um período, RODRIGO LEITE, da ANDRADE GUTIERREZ, foi mais 
de dez vezes ao escritório do declarante no Edifício America Office Tower, 
na(o) SCN, Qd 01, Bl. F, Sl. 1817, bairro Asa Norte, nesta capital federal;  
QUE para entrar no escritório, qualquer pessoa precisa ter o cartão de 
acesso, que é feito na portaria, sem o qual não se consegue passar na 
catraca;  QUE esse cartão de acesso é depositado na catraca na saída;  
QUE nunca entregou nenhum cartão de acesso que facilitasse o acesso de 
RODRIGO no Edifício America Office Tower;  QUE esse acesso facilitado 
somente é possível a quem tem vaga na garagem, sendo o cartão vinculado 
à placa do veículo;  QUE basta averiguar os registros de entrada e saída do 
Edifício para comprovar que RODRIGO não tinha nenhuma facilidade de 
acesso;  QUE conheceu FERNANDO QUEIROZ, dono da VIA 
ENGENHARIA, há bastante tempo, por participarem inicialmente de eventos 
sociais, possuindo gostos em comum relacionado a arte;  QUE 
posteriormente, houve conversas sobre o problema que tinha a respeito da 
PONTE JK;  QUE o declarante apresentou uma solução para o problema, 
motivando a contratação do escritório do declarante;  QUE esse processo 
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ainda está em curso;  QUE nunca ouviu falar de CLÓVIS RENATO PRIMO, 
FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO, ROGÉRIO NORA DE SÁ, supostos 
executivos da ANDRADE GUTIERREZ;  QUE conheceu CARLOS JOSÉ DE 
SOUZA, o qual era diretor da ANDRADE GUTIERREZ em Brasília/DF antes 
da Copa das Confederações de 2013;  QUE recorda-se de CARLOS JOSÉ 
DE SOUZA ter solicitado ao declarante parecer sobre a dispensabilidade ou 
indispensabilidade de licitação para contrato do ROOF do Estádio Nacional 
Mané Garrincha.” 

 
 
(m) (fls.263) JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO: “QUE 
deseja nesse momento, em face de não ter tido acesso aos autos da 
investigação criminal, exercer seu direito constitucional de permanecer em 
silêncio” 

 
 
(n) (fls.267/269) ALBERTO NOLLI TEIXEIRA: “QUE se reserva o 
direito constitucional de permanecer em silêncio. ” 

 

 

VI. DA ANÁLISE DO MATERIAL APREENDIDO 

 

35. Após a deflagração da Op. Panatenaico, o material apreendido em 

cumprimento a ordem de Vossa Excelência foi submetido à análise nesta esfera 

policial. 

 

36. De pronto, houve a confecção de Relatórios PRELIMINARES13 (Relatório 

de Diligências e Auto de Análise de Material) sobre os 10 (dez) presos e parte 

do material apreendido durante o cumprimento das cautelares mencionadas. 

 

37. A função dessas Peças foi apresentar a Vossa Excelência, já nos primeiros 

dias após a ação policial, resultados que pudessem convergir para a hipótese 

criminal delineada na presente investigação, subsidiando, inclusive, novas 

demandas judiciais que necessitavam de cumprimento imediato. 

                                                           
13 Relatórios confeccionados no dia da deflagração da operação em referência (23.05.2017) e 

juntados aos autos da medida cautelar (RE nº24/2017-SR/PF/DF) 
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38. No caso concreto, a conclusão dos Relatórios Preliminares foi encaminhada 

ao Poder Judiciário em 31.05.2017, juntados aos autos às fls.517/810 do RE 

24/2017 – SR/PF/DF. Os trechos mais relevantes desses documentos compõem 

o “Relatório Complementar I”, que segue em anexo ao Relatório Final. 

 
39. Nos dias subsequentes, o Núcleo de Operações da 

DELEINQUE/DRCOR/SR/PF/DF apresentou Relatórios Circunstanciados, 

compilando, assim, informações conclusivas sobre todo o material 

pertencente a cada alvo, a saber (somente trechos relevantes): 

 

(a) JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

AUTOS DE APREENSÃO nº 321/2017 e nº340/2014 – 
DELEINQUE/SR/PF/DF 

Residência de JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
EQUIPE DF-01: SMPW 5, Conj.02, Lote 02 Casa H, Brasília/DF 

 
(a.1) (fls.1678/1679) RC nº1117/2007 (itens mais relevantes): 
 
▪ Item 05 – Um aparelho IPHONE branco, Senha 2808. 
 
Na mídia ora analisada foram encontrados SOMENTE contatos 
telefônicos dos senhores WELLINGTON MEDEIROS, TADEU 
FILIPELLI e LUIZ ALCOFORADO 
 

CONCLUSÃO RC nº1117/2017: Comprovação de vínculo entre 

JOSÉ ROBERTO ARRUDA e os investigados WELLINGTON 
MEDEIROS, TADEU FILIPELLI e LUIZ ALCOFORADO. Salienta-se 
a inexistência, suspeita, de mensagens via WhatsApp, indicando 
que houve preocupação em deletar eventuais registros. 
 
(a.2) (fls.2312/2316) RC nº1190/2017 (itens mais relevantes): 

 
▪ Item 1 - MacBook Air, número de série  S0N8NEAB102301. 

 
Análise do computador de JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
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CONCLUSÃO RC nº1190/2017: Comprovação de vínculo entre 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA e o investigado WELLINGTON 
MEDEIROS, com reunião agendada em data próxima a assinatura 
do contrato entre o Escritório de advocacia de WELLINGTON e a 
AG (em 02.05.2014). 
 
 

(b) AGNELO QUEIROZ 

AUTO DE APREENSÃO nº 332/2017 – DELEINQUE/SR/PF/DF 

Residência de AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO 
EQUIPE DF-02: SMDB, Conj.04, Casa 11D, Lago Sul, Brasília/DF 

 
 

(b.1) (fls.467/477) RC nº918/2007 (itens mais relevantes): 
 
▪ Item 08 – Documentos. Reunião da JEO, de 10/07/2013.  

- Página intitulada “Pressões sobre o orçamento de 2013”, “Previsão 
de pagamento sem recursos” do Estádio, de maio a agosto daquele 
ano. 
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-  Segue Página com dados sobre o Estádio, intitulada “SOLUÇÕES”, 
em que se lê: “Terracap assume o restante do Estádio (R$ 150 
milhões de operação de crédito com BRB + negociação do saldo 
remanescente de R$ 294,7 milhões)” e “Obras do entorno do Estádio 
de Brasília – recursos disponíveis no orçamento”.  
 

  
 
- Na página abaixo, elencaram-se as maiores pressões para o 
orçamento do GDF em 2013, sendo o Estádio a segunda maior 
demanda, orçado em R$444.714.946.  
 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS 
 

68 

▪ Item 09 – 03 folhas intituladas “Estádio Nacional de Brasília”, 
Cronograma de Atividades 02, 01 e 04, analisadas na ordem 
apresentada. 
 

- Folha Cronograma de atividades 02 

 

(...) 
- Folha Cronograma de atividades 04 
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- Há anotação, a caneta, que diz “Aditivo em fase de elaboração na 
Novacap, responsáveis Nilson (Novacap) e Maruska (Terracap)”. 
Aparentemente, trata-se de Nilson Martorelli, ex-presidente da 
Novacap e Maruska Lima de Sousa Holanda, funcionária da Novacap 
e ex-presidente da Terracap. 
 
CONCLUSÃO - RC nº918/2017: Observa-se que AGNELO 
QUEIROZ tinha ciência da dificuldade no pagamento das 
despesas vinculadas ao estádio MANÉ GARRINCHA, 
determinando a adoção de “estratégias” para a conclusão da 
obra como, por exemplo: (a) não negociar mais reajuste com os 
servidores (16 categorias); (b) adiar implementação do decreto 
que aumenta a hora-extra da Polícia Militar e (c) aumentar o 
contingenciamento.  
 
Ademais, o título “Maiores Pressões em 2013” indica que as 
despesas em referência ocupavam a segunda maior demanda 
financeira do GDF, naquele ano. 
 
Os Cronogramas de Despesas (vide integra do RC – itens 09 a 
11) ratificam que AGNELO acompanhava, pari passu, as ações 
oficiais voltadas a implementação dos aditivos do contrato do 
estádio, destacando anotação quanto a notória responsabilidade 
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de MARUSKA e NILSON MARTORELLI na elaboração dos 
mesmos. 
 
Recorde-se que MARUSKA (até então Diretora de Edificações da 
NOVACAP) foi nomeada no segundo semestre de 2014 para a 
Presidência da TERRACAP, sendo uma agente facilitadora na 
autorização de aditivos por essa empresa pública. 

 
(b.2) (fls.2424/2428) RC nº1137/2007 (itens mais relevantes): 

 
▪ Item 04 - um aparelho Ipad, Modelo A1454, cor prateado 

 
Contatos Telefônicos dos seguintes investigados na Operação 
Panatenaico: JORGE LUIZ SALOMÃO, TADEU FILIPELLI, 
ALCOFORADO e CARLOS JOSE DE SOUZA 

 
CONCLUSÃO RC nº1137/2017: Comprovação de vínculo entre 
AGNELO QUEIROZ e investigados da Operação Panatenaico. 
Destaca-se para a existência do contato do senhor CARLOS 
JOSÉ DE SOUZA, Gerente Comercial da AG e, segundo o mesmo, 
interlocutor da Construtora para recebimento do pedido de 
propina feitos pelo ex-governador. 

 
 

(c) NELSON TADEU FILIPELLI 

AUTO DE APREENSÃO nº 333/2017 – DELEINQUE/SR/PF/DF 

Residência de NELSON TADEU FILIPELLI 
EQUIPE DF-03: SHIS QI 17, conj.15, casa 02, Brasília/DF 

 
(c.1) (fls.1417) RC nº1031/2017 (itens mais relevantes):  
 
▪ Item 01 -  um aparelho telefônico IPHONE5-S, Modelo A1457, cor 
prata, Senha 1211. 

 
Agenda Telefônica 
 
 
 
 
Contatos extraídos da 
agenda do celular de 
TADEU FILIPELLLI.  
 

AFRÂNIO ROBERTO SOUZA 

AGNELO DOS SANTOS QUEIROZ 

ALBERTO NOLLI 

LUIZ CARLOS ALCOFORADO 

JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

CLÁUDIO MONTEIRO 

FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ 

JORGE SALOMÃO 
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Todos investigados da 
Operação Panatenaico. 

MARUSKA LIMA DE S. HOLANDA 

NILSON MARTORELLI 

WELLINGTON MEDEIROS 

LUNGUINHO AOS 

CARLOS JOSÉ DE SOUZA 

RODRIGO LEITE 

 
Outrossim, há contatos telefônicos de diversos empregados da 
NOVACAP e TERRACAP, VIA ENGENHARIA, GALVÃO 
ENGENHARIA e RODRIGO ROCHA LOURES. 

 
Arquivos Fotográficos relevantes: 

 
- Arquivo de imagem: 71d43bac-274d-4241-bf0d-45931d54ea5b 
Fotografia de notas de quinhentos e cem reais, empilhadas, em 
console de veículo. Data de envio: 10.01.2017 (vide RC nº1234/2017 
– fls.2338/2341) 
 

 
 
 
- Arquivo de imagem: 66fd9a33-a273-4002-93e2-45085228ed70 
Fotografia de notas de quinhentos e cem reais, empilhadas. Data de 
envio: 23.12.2016 (vide RC nº1234/2017 – fls.2338/2341) 
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- Arquivo de imagem 61d5849a-96fe-4172-adce-204c585e4435 
Aparentemente uma fotografia de maços de notas de 100 reais, 
espalhadas sobre o chão. Data de envio: 24.11.2016 (vide RC 
nº1234/2017 – fls.2338/2341) 

 

 
 
 
- Arquivo de imagem: IMG_0014 
Folha impressa da página http://www.sigabrasília.df.gov.br/Despesa  
“Despesa por Órgão”, com nome das empresas ANDRADE 
GUTIERREZ, VIA ENGENHARIA SA, CONSTRUTORA OAS LTDA 

http://www.sigabrasilia.df.gov.br/Despesa
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grifados com tinta amarela. Data de envio: 24.02.2017 (vide RC 
nº1234/2017 – fl.2338/2341) 

 

 
 
 
- Arquivo de imagem: IMG_0009 
 Imagem com check-in da empresa TAP Portugal para voo TP1039, 
Barcelona-Lisboa, datas 07 e 08 de fevereiro de 2017. Constam como 
passageiros, Nelson Tadeu FILIPPELLI e companheira, Ana Paula 
Fernandes, além de AFRÂNIO ROBERTO SOUZA FILHO e Maria 
Teresa Souza.  
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CONCLUSÃO RC nº1031/2017: Comprovação de vínculo entre 

NELSON TADEU FILIPELLI e todos os investigados da Operação 
Panatenaico, bem como registros fotográficos de grandes 
valores em dinheiro, não sendo possível precisar o contexto 
dessas imagens.  
 
Outrossim, há registro de página de site do GDF 
(http://www.sigabrasília.df.gov.br/Despesa), relacionando as 
despesas do governo com as empresas investigadas AG e VIA e 
a OAS (construtoras que formaram o Consórcio para a obra do 
BRT-GAMA). 
 
Salienta-se a inexistência, suspeita, de mensagens via 
WhatsApp, indicando que houve preocupação em deletar 
eventuais registros. 
 
(c.2) (fls.2211/2249) RC nº1174/2017 (itens mais relevantes):  
 
▪ Item 02 -  01 aparelho telefônico iPhone 6, Modelo 1549, cor prata 
no verso e preto na tela. Linha nº 999829276.  
 

http://www.sigabrasilia.df.gov.br/Despesa
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No presente relatório consta a análise de uma mídia, qual seja a 
mencionada nas características do equipamento. O foco da análise foi 
a possível relação entre TADEU FILIPPELLI e empresas/pessoas 
investigadas na Operação Panatenaico e suas ramificações. 
 
Aparentemente o alvo tinha ciência da possível prisão, tanto pela 
condução das investigações noticiadas pela imprensa, quanto por 
mensagens recebidas de seus contatos, como a que segue: 
 

 
 
Outrossim, no telefone informado há os contatos dos investigados na 
Operação Panatenaico - ALBERTO NOLLI, AGNELO QUEIROZ, 
AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA, FERNANDO QUEIROZ, 
FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO, WELLINGTON MEDEIROS, 
LUIZ ALCOFORADO, MARUSKA HOLANDA, SERGIO LÚCIO DE 
ANDRADE, NILSON MARTORELLI, a saber (reproduzidos chats mais 
relevantes): 

 
1. AFRANIO ROBERTO DE SOUZA: Na mensagem seguinte entre 

Afrânio e Filippelli, de 31.03.2015, há dados da conta de Marusa 
Vasconcelos Freire, aparentemente em referência a débitos de 
Filippelli com Marusa, em relação ao aluguel de casa na QI 17, 
Lago Sul, Brasília/DF (mensagem extraída do arquivo “Chat 
3149.txt, de 05-06.08.2015). Filippelli diz a Marusa que Afrânio 
é quem o auxilia nas questões pessoais e estaria ausente, 
aparentemente justificando o atraso do pagamento do aluguel 
com a ausência do assessor. 
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(...) 
2. JORGE LUIZ SALOMÃO: Na conversa abaixo (16.01.2017), 

pessoa identificada por nome Silvestre envia mensagens a Tadeu 
Filippelli, convidando-o para almoço no dia 17.01.2017, no 
restaurante Lake’s, 402 Sul e informa que Jorge Salomão 
também estará presente.  

 

 
 
Na foto enviada posteriormente por Silvestre, aparecem Filippelli 
(terceiro à esquerda) e Jorge Salomão (primeiro à direita) 
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3. MARUSKA LIMA DE HOLANDA: diálogo entre MARUSKA e 

TADEU FILIPELLI, nos anos de 2014/2015, bem como no ano de 
2017, indicando proximidade entre os nominados. 
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4. NILSON MARTORELLI: diálogo entre MARTORELLI, TADEU 

FILIPELLI, e outros, em 14.06.2016, indicando proximidade entre 

os nominados. Note-se que participa do grupo de conversa o 

senhor ANDRÉ FORTES (Diretor Administrativo da NOVACAP na 

gestão de MARTORELLI), CEL TEDESCHI (possivelmente JAIR 

DETESCHI, ex-Chefe do Detran/DF), AFRÂNIO (“Afraninho”, 

assim chamado por MARTORELLI) e MARANHÃO VIEGAS 

(Assessor do ex-vice-governador). Parte do assunto refere-se à 

indicação dos nominados para cargos no TCDF, caso 

FILIPELLI se eleja Governador. 
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- A integra dos chats acima reproduzidos consta dos anexos do RC 
nº1174/2017 (fls.2257/2281) 
 
CONCLUSÃO RC nº1174/2017: Comprovação de vínculo próximo 
entre NELSON TADEU FILIPELLI e todos os investigados da 
Operação Panatenaico. Destaque para os contatos recentes 
entre os nominados, conforme chats apresentados às fls.2257 e 
seguintes: 
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✓ TADEU FILIPELLI e ARRUDA, em 09.05.2016 e 29.05.2016, 
com marcação de encontro (fls.2257/2258); 

✓ TADEU FILIPELLI e JORGE SALOMÃO, em 18.04.2016, 
14.04.2017 e outras datas (fls.2259/2262); 

✓ TADEU FILIPELLI e NILSON MARTORELLI, em 27.03.2016, 
13.06.2016, 04.07.2016 e outras datas (fls.2265/2273). 

 
Outrossim, há registro de página de site RADARDF, 
demonstrando que o alvo tinha ciência da condução da presente 
investigação, noticiada pela imprensa. 
 
Nos diálogos extraídos restam evidentes os anseios de obtenção 
de cargos no TCDF, caso FILIPELLI fosse eleito Governador do 
DF. 
 
Há, ainda, pedidos de empregos a FILIPELLI, em nome de 
JOSAFÁ DANTAS DO NASCIMENTO (ex-Presidente da 
FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE FUTEBOL) e DEUSDINA DOS 
REIS PEREIRA (ex-vice-Presidente de Fundos de Governo e 
Loteria da CEF e alvo da Operação Policial Sépsis). 
 
O investigado NILSON MARTORELLI também pede 
incessantemente sua indicação para um cargo público, 
sugerindo uma das Diretorias dos CORREIOS, e demonstrando 
ter TADEU como seu “padrinho político” (vide fls.2265/2273). 
 
Há, ainda, chat entre FILIPELLI e a Deputada ELIANA PEDROSA, 
onde esta cobra valores de AFRÂNIO, não sendo possível 
vincular esse diálogo ao objeto do presente IPL (fls.2274/2275). 
 

 

(d) MARUSKA LIMA DE HOLANDA 

AUTO DE APREENSÃO nº 323/2017 – DELEINQUE/SR/PF/DF 

Residência de MARUSKA LIMA DE HOLANDA 
EQUIPE DF-04: SCES 4, Conj. 7, Bloco E, apt. 3 “S”, Brasília/DF 

 
(d.1) (fls.1489/1493) RC nº993/2017 (itens mais relevantes):  
 
▪ Item 08 - Envelope contendo documentação referente à 
"Argumentação Técnica", encontrado no compartimento do estepe do 
carro da investigada. 
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Documentação encontrada no compartimento do estepe do carro, 
entre o estepe e o forro, conforme consta relacionado no item 8 do 
auto de apreensão, com um título de “Argumentação Técnica” e que 
se refere a uma defesa não assinada do Consórcio Brasília 14, em 
que há diversas menções técnicas sobre a construção do Estádio 
Mané Garrincha aparentemente direcionado ao Tribunal de 
Contas do DF, visando fundamentar procedimentos administrativos 
realizados por esse órgão de controle. Sobre esse item, é estranho a 
investigada dizer que não sabia do que se tratava o documento, 
mesmo esse estando no interior de seu carro. Caso detalhado no 
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA Nº 04/2017 (anexo ao Relatório 
Final). 
 
(d.2) (fls.2454/2461) RC nº1249/2017 e nº1248/2017 (itens mais 
relevantes):  

 
▪ Pen drive contendo o que aparenta ser planilha de pagamento de 
propina (Auto de Apreensão nº323/2017). Nessa Planilha consta 
coluna trazendo valores vinculados a pessoa de nome PEDRO. 
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CONCLUSAO DO RCs nº: Recorde-se que a pessoa de nome 
PEDRO é mencionada nas declarações dos leniente de RODRIGO 
LEITE VIEIRA (fls.158/159), como sendo interlocutor de 
recebimento de propina em nome de MARUSKA. 
 

 

(e) NILSON MARTORELLI 

AUTO DE APREENSÃO nº 319/2017 – DELEINQUE/SR/PF/DF 

Residência de NILSON MARTORELLI 
EQUIPE DF-05: QL 14, Conj.09, Casa 10, Brasília/DF 

 
(e.1) (fls.1526/1530) RC nº889/2017 (itens mais relevantes):  

 

▪ Item 3 - Envelope pardo contendo uma planilha digitada com 
controle de valores. 

 

 
 

Da análise acima, infere-se que o total das quantias descritas na 
primeira parte da tabela, mais especificamente no campo “valor de 
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entrada” – R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) - coincide com a 
propina supostamente cobrada por NILSON MARTORELLI, 
conforme consta nas declarações do colaborador RODRIGO LEITE 
VIEIRA, já citado no Relatório de Diligência nº 05/2017 (Relatório 
Preliminar – RE 24/2017)  
 
Outrossim, NILSON, em suas declarações formais, busca de maneira 
desesperada desconfigurar a real versão da tabela acima. 

 
▪ Item 4 – Envelope branco contendo dois cheques do banco Itaú, 
ambos para NILSON MARTORELLI, emitidos por ANDRE LUIZ 
SIVESTRE. 

 

 
 
Em Declarações acostadas aos autos, ANDRE LUIZ SIVESTRE 
(emissor) afirmou que os cheques foram repassados a NILSON 
MARTORELLI no primeiro semestre de 2015, em garantia a um 
empréstimo contraído no valor de R$ 300.000,00. ANDRE 
acrescentou que os valores foram repassados em espécie, 
acondicionados dentro de uma sacola, diferentemente da narração 
de NILSON, que relatou ser um cheque caução, de empréstimo em 
moeda estrangeira para ANDRE LUIZ.  
 
Note-se que NILSON, em suas declarações formais, busca de 
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maneira desesperada desconfigurar a real versão desses cheques. O 
Relatório de Diligência nº 05/2017 retrata detalhadamente o fato. 
(Relatório Preliminar – RE 24/2017). 
 

 

(f) JORGE LUIZ SALOMÃO 

AUTO DE APREENSÃO nº 324/2017 – DELEINQUE/SR/PF/DF 

Residência de JORGE LUIZ SALOMÃO 
EQUIPE DF-06: SQSW 101, Bloco A, apt.401, Brasília/DF 

 
(f.1) (fls.1495/1503) RC nº1061/2017 (itens mais relevantes):  
 
▪ Item 1 – Um aparelho celular com a inscrição “Iphone, modelo 
A1688, IMEI 353268074310612, tendo sido encontrado no quarto do 
casal.  
 
No telefone informado, há contatos de investigados na Operação 
Panatenaico (porém nenhuma mensagem trocada entre eles e o 
senhor JORGE LUIZ SALOMÃO): 

 
AGNELO (Agnelo Santos Queiroz Filho) 61 98227077 

ALCOFORADO (Luís Carlos B. de O. Alcoforado) 61 33260945 
61 99811226 

CLÁUDIO MONTEIRO (Francisco Claudio Monteiro) 61 96873096 
61 96584542 

MARUSKA (Maruska Lima de Sousa Holanda) 61 991866625 

TADEU FILIPPELLI (Nelson Tadeu Filippelli) 61 99829276 
61 981349643 

 
Cabe salientar, ainda, a presença de contatos de pessoas 
aparentemente vinculadas à empresa VIA ENGENHARIA 
(funcionários). 
 
CONCLUSÃO RC nº1061: Demonstração de vínculos entre 
JORGE LUIZ SALOMÃO e os investigados AGNELO QUEIROZ, 
CLAUDIO MONTEIRO, MARUSKA HOLANDA, LUIZ CARLOS 
ALCOFORADO e TADEU FILIPELLI. Salienta-se a inexistência, 
suspeita, de mensagens via WhatsApp, indicando que houve 
preocupação em deletar eventuais registros. 
 
 

(g) SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE 

AUTO DE APREENSÃO nº 328/2017 – DELEINQUE/SR/PF/DF 
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Residência de SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE 
EQUIPE DF-07: SHIS QI 15, Conj.09, Casa 7, Lago Sul, Brasília/DF 

 
(g.1) (fls.1711/1713) RC nº1018/2017 (itens mais relevantes). 
 
▪ Item 01 - Telefone Apple Iphone 6, IMEI 3554421070010342, 

Série DD DNTQK66PGRY9. 
 
Foto do WhatsApp do Sr. José Wellignton Medeiros no celular do 
Sr. Sérgio Lúcio: 

 

 
 
CONCLUSÃO RC nº1061: Demonstração de vínculos entre os 
investigados SÉRGIO LÚCIO DE ANDRADE e WELLINGTON 
MEDEIROS. Salienta-se a inexistência, suspeita, de mensagens 
via WhatsApp, indicando possível preocupação em deletar 
eventuais registros. 
 
 

(h) FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ 

AUTO DE APREENSÃO nº 325/2017 – DELEINQUE/SR/PF/DF 

Residência de FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ 
EQUIPE DF-08: SHIS QI 25, Chácara 22, Lago Sul, Brasília/DF 

 
(h.1) (fls.519/608) RC nº919/2017 (itens mais relevantes):  
 
▪ Item 07 - agendas dos anos de 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, pertencentes a FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ 
(apreendidas na residência do investigado). Segue Tabela contendo 
quantidades de anotações (citações) extraídas dessas agendas e que 
vinculam FERNANDO aos demais investigados: 
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Ademais, anotações/reuniões abaixo consignadas, e envolvendo 
outras autoridades e figuras públicas, demonstram o alto grau de 
influência e ascendência de FERNANDO QUEIROZ no cenário 
político e empresarial brasileiro (trechos): 
 

 
2008 

• Senador Maranhão; 

• Renato de Souza Duque; 

• Petrobrás. 

 
 
 

2009 

• Márcio Lobão (filho do Senador 
Edson Lobão); 

• Kassab; 

• Reunião PSOL; 

• Petrobrás; 

• Partido Democratas; 

• OAS. 

 
2010 

• Shaim; 

• Paulo Octavio; 

• Gim. 

 • Min. Lobão; 
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2013 • Banco BTG Pactual; 

• Sérgio Cutolo BTG. 

 
 
 

2014 

• Senador Cassio Cunha; 

• Deputado Washington Reis; 

• Prefeito Eduardo Paes; 

• Hamylton Padilha; 

• André Esteves. 

 
 

2015 

• Luiz Fernando Pezão; 

• Francisco Dornelles. 

• Pauto Octávio; 

• José Longuinho OAS; 

• Renato Duque; 

• Eduardo Cunha; 

• Joaquim Levy; 

• Valmir Campelo; 

• General Eron, Presidente da 
POUPEX; 

• Deputado Federal Paulo; Roberto 
Mansur; 

• Paulo de Tarso. 

2016 •  Joaquim Levy; 

• Roberto Haddad. 

 
CONCLUSÃO RC nº919/2017: Demonstração de vínculos entre 
FERNANDO QUEIROZ e os investigados JOSÉ ROBERTO 
ARRUDA, JORGE LUIZ SALOMÃO, LUIZ CARLOS 
ALCOFORADO, MARUSKA HOLANDA e TADEU FILIPELLI, 
inclusive com registros de reuniões/encontros. 
 
(h.2) (fls.1789/1764) RC nº1006/2014 (itens mais relevantes): 
 
▪ Item 01 - Iphone de cor cinza com película trincada, nº de série 
F17R8064GRYG, IMEI 355763071115814, com senha de acesso 
"3322", IC: 579C-E2946A, encontrado no quarto do Sr. Fernando 
Márcio de Queiroz. 
 
- Na pasta Contacts, subpasta contatos, subpasta WhasApp, 
subpasta Nativo, foram localizadas as fotos das pessoas abaixo 
nominadas: 
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                     ROMERO JUCÁ       ROLLEMBERG       ROGÉRIO ROSSO 
 
 

- Registros de contatos telefônicos de JOSÉ ROBERTO ARRUDA, 
CARLOS JOSÉ DE SOUZA, AGNELO QUEIROZ. 
 
- Pasta Document, arquivo: 4b732fbe-c01a-48cc-bea3-
b0846f3a6d3c, contém uma planilha intitulada matriz de 
responsabilidade CADF, anexo I, com informações detalhadas sobre 
esquemas de corrupção delatados por JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO 
FERREIRA e RICARDO ROTH FERRAZ. 
 
Na coluna envolvido, há diversos alvos da Operação Panatenaico, 
como JOSÉ ROBERTO ARRUDA, NELSON TADEU FILIPPELLI, 
FERNANDO MARCIO, AGNELO DOS SANTOS QUEIROZ FILHO e 
o contexto das pessoas envolvidas nas investigações.  
 
- Pasta Files, subpasta imagem: foram encontrados os seguintes 
registros fotográficos. 

 

 
TADEU FILIPPELLI 

 
CONCLUSÃO RC nº1006/2017: Demonstração de vínculos entre 
FERNANDO QUEIROZ e os investigados JOSÉ ROBERTO 
ARRUDA e TADEU FILIPELLI. Outrossim, destaca-se a ciência e 
interesse do investigado sobre as delações dos executivos da 
ODEBRECHT, JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO FERREIRA e RICARDO 
ROTH FERRAZ. 
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Salienta-se a inexistência, suspeita, de mensagens via 
WhatsApp, indicando possível preocupação em deletar 
eventuais registros 
 

 

(i) AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA FILHO 

AUTO DE APREENSÃO nº 330/2017 – DELEINQUE/SR/PF/DF 

Residência de AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA FILHO 
EQUIPE DF-09: SHIS QI 26, Chacaras 18 a 23, nº18, casa B, Bairro 
Lago Sul, Brasília-DF 

 
(i.1) (fls.) RC nº nº951/2017 (itens mais relevantes): 
 
▪ Item 06 a 11 - CONTRATOS PARTICULARES DE MÚTUO 
FINANCEIRO. 
 
São contratos de empréstimo de empresas pertencentes a AFRÂNIO, 
indicando que o nominado possui patrimônio milionários, sendo capaz 
de pactuar os documentos em referência, assim detalhados: 

 

Auto de Apreensão Data Valor 

Item 06 01.11.2010 R$1.855.655,57 

Item 07 01.01.2010 R$125.000,00 

Item 08 23.02.2013 R$3.203.825,45 

Item 09 14.07.2016 R$3.816.263,73 

Item 10 23.01.2013 R$2.093.867,52 

Item 11 07.02.2013 R$1.200.000,00 

TOTAL: R$12.294.612,27 

 
CONCLUSÃO RC nº951/2017: Demonstração de elevada 
capacidade financeira do investigado AFRÂNIO, não sendo 
possível precisar, até o presente momento, a vinculação desses 
valores com o objeto do presente IPL. 
 

 

(j) JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO 

AUTO DE APREENSÃO nº 351/2017 – DELEINQUE/SR/PF/DF 

Residência de JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS 
EQUIPE DF-11: SQSW 300, Bloco S, ap.506, Sudoeste, Brasília/DF 

 
(j.1) (fls.491/500) RC nº946/2017 (itens mais relevantes): 
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▪ Item 01 – 01 HD Seagate 1 TB. 
 
- Utilizando o termo de pesquisa “Andrade Gutierrez“ não foram 
localizados documentos elaborados pelo Escritório de Advocacia 
Wellington Medeiros para atender demandas judiciais da Construtora 
Andrade Gutierrez. 
(...). 

 
- Foi encontrado um arquivo do programa Excel com o nome 
PLANILHAS – PROJUR.XLS. Nessa planilha há algumas colunas, 
dentre elas o número de processos e nomes de clientes, contendo 
29.631 linhas de possíveis demandas judiciais.  Pesquisas de nomes 
relacionados com a investigação em questão não identificaram 
registros. 
(...). 
 
- Outrossim, há nessa mídia processos digitalizados tendo como 
réu o Senhor JOSÉ ROBERTO ARRUDA (...) Tais arquivos referem-
se a processos que tramitam na Vara da Fazenda Pública do DF.  
(...). 
 
- Por fim, foram identificados registros fotográficos dos Senhores 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA e JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS 
ARAÚJO. Depreende-se pela postura corporal dos nacionais que os 
mesmos possuem algum relacionamento social.      

 
Arquivo 456.jpg e 464.jpg 

 
 

CONCLUSÃO RC nº946/2017: Chama atenção o fato do item 06 
do Relatório Circunstanciado nº 937/2017 (vide fls.479/490) 
atestar a contratação do ESCRITÓRIO JOSÉ WELLINGTON 
MEDEIROS ADVOGADOS, pela AG, no valor de R$ 1.800.000,00 
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(um milhão e oitocentos mil reais). Contudo, utilizando o termo 
de pesquisa “Andrade Gutierrez“, nas mídias apreendidas na 
residência do citado Advogado, não foram localizados 
documentos elaborados pelo mesmo, para atender demandas 
judiciais dessa CONSTRUTORA. 
 
Há, ainda, documentos que indicam vínculo profissional entre 
WELLINGTON MEDEIROS com os investigados MARUSKA LIMA 
DE SOUZA HOLANDA e NILSON MATORELLI, não sendo possível 
precisar quais seriam esses vínculos, pois esse advogado não 
consta oficialmente nos processos localizados. 
 
 

(l) LUIZ CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO 

AUTO DE APREENSÃO nº 329/2017 – DELEINQUE/SR/PF/DF 

Residência de LUIZ CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA 
ALCOFORADO 
EQUIPE DF-12: SHIS QL 28, Conj. 01, casa 09, Lago Sul, 
Brasília/DF 

 
(l.1) (fls.) RC nº1004/2017 (itens mais relevantes): 
 
▪ Item 07 - Telefone celular. Marca Apple, sem capa, ID BCG-
E2946A, modelo 6S, cor prata, senha 2162, encontrado no quarto do 
detentor, sendo seu aparelho móvel particular 

 
- Arquivo - uma planilha de ações judiciais que envolvem o Senhor 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA.  
(vide RC) (...). 
 
- Contatos telefônicos que merecem destaque, pois foram alvos da 
OPERAÇÃO PANATENAICO: ARRUDA, AGNELO, NILSON 
MARTORELLI  

 

CONCLUSÃO RC nº1004/2017: As informações acima extraídas 
da mídia analisada constatam vínculos entre os investigados, 
tais como os Senhores ARRUDA, AGNELO, NILSON 
MARTORELLI, TADEU FILIPELLI e o Senhor ALCOFORADO.  
 
Salienta-se a inexistência, suspeita, de mensagens via 
WhatsApp, indicando possível preocupação em deletar 
eventuais registros. 
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(m) VIA ENGENHARIA S.A 

AUTO DE APREENSÃO nº 335/2017 – DELEINQUE/SR/PF/DF 

Sala da Presidência da Via Engenharia S.A 
EQUIPE DF-14 

 
(m.1) (fls.1459/1480) RC nº1004/2017 (itens mais relevantes): 
 
▪ Item 07 - Um aparelho na cor branca com a inscrição “Iphone, 
modelo A1457, nº de serie 351985060595318, cuja senha de acesso 
é 3322, tendo sido encontrado na sala da Presidência da Via 
Engenharia, ocupada pelo Sr. Fernando Queiroz. 

 

Agenda Telefônica 
 
Contatos extraídos da 
agenda de FERNANDO 
QUEIROZ (Presidente da 
VIA ENGENHARIA) 
 
Todos investigados da 
Operação Panatenaico. 

AFRÂNIO ROBERTO SOUZA 

AGNELO DOS SANTOS QUEIROZ 

ALBERTO NOLLI 

LUIZ CARLOS ALCOFORADO 

JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

CLÁUDIO MONTEIRO 

TADEU FILIPELLI 

MARUSKA LIMA DE S. HOLANDA 

 

Arquivos Fotográficos relevantes: 
 
- Aparentemente uma planilha com cotação de preços de vinhos, em 
nome de TADEU FILIPPELLI (destaque e seta), totalizando 
R$25.920,04, em 02.03.2017. O endereço SIA TRECHO 12, LOTE 05 
é da loja Super Adega, empresa de atacado e varejo em Brasília/DF. 
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 - Documentos com itens numerados de 8 a 14. Trata de doação de 

R$350.000,00 reais da Empresa OAS S.A e da Andrade Gutierrez S.A 

para uma Paróquia (provavelmente Paróquia São Pedro), a pedido do 

Deputado Washington Gil Mesquita e do Senador Jorge Argello (Gim 

Argello14), num total de R$700.000,00 (setecentos mil reais). Grifos 

feitos durante a análise. 

 
 

                                                           
14 Objeto da 28ª fase da Operação Lava Jato, denominada "Vitória de Pirro”, deflagrada em 

12.04.2016, por ordem da 13ª Vara Federal do Paraná. Recorde-se que em razão dessa fase, o ex-
Senador GIM ARGELLO foi condenada a 19 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, 
lavagem de dinheiro e obstrução à investigação. 
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 - Arquivo PDF nº 3859f93a-37e0-498ª-9cdc-4909ca25b0d7.pdf. 
Doze páginas de documentos, aparentemente sigilosos, referentes às 
Petições nº 6530 e 6838/DF. (STF) 
 
Em suma, são manifestações do Procurador-Geral da República 
RODRIGO JANOT, do Ministro EDSON FACHIN, Laudo Pericial 
nº396/2016-SETE/SR/PF/PR e ANEXO do Colaborador CLÁUDIO 
FILHO com a marca “documentação sigilosa entregue ao MPF”, 
indicando vinculação com a Operação Lava Jato, não apresentando, 
aparentemente e s.m.j, conexão com o objeto desta investigação. 
 
CONCLUSÃO RC nº1061: Demonstração de vínculos entre 
FERNANDO QUEIROZ e os investigados AFRÂNIO ROBERTO 
SOUZA, AGNELO QUEIROZ, JOSÉ ROBERTO ARRUDA, 
CLAUDIO MONTEIRO, MARUSKA HOLANDA e TADEU FILIPELLI. 
Salienta-se a inexistência, suspeita, de mensagens via 
WhatsApp, indicando possível preocupação em deletar 
eventuais registros 
 
Ademais, a planilha com cotação de preços de vinhos no 
computador de FERNANDO QUEIROZ, em nome de TADEU 
FILIPPELLI (destaque e seta), totalizando R$25.920,04 
(02.03.2017) indica conexão financeira entre os nominados, em 
data recente. 
 
Quanto aos documentos vinculados à Operação Lava Jato, não 
foi possível precisar a motivação para a posse dos mesmos e em 
quais circunstâncias foram adquiridos. 
 
Por fim, o assunto e o contexto do documento que trata de 
doação de R$350.000,00 reais da OAS S.A e da Andrade Gutierrez 
S.A à Paróquia São Pedro, a pedido do Deputado Washington Gil 
Mesquita e do ex-Senador Gim Argello, igualam-se as doações 
feitas pela VIA ENGENHARIA a mesma entidade, no valor de 
R$300 mil (em 14.04.2014), a pedido de AGNELO QUEIROZ 
(fl.1011). 

 
 

(n) ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA WELLINGTON MEDEIROS 

AUTO DE APREENSÃO nº 331/2017 – DELEINQUE/SR/PF/DF 

Escritório de Advocacia de JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS 
EQUIPE DF-15: SHS quadra 06, conjunto “A”, bloco “C”, sala 813, 
Ed. Brasil 21, Brasília/DF 
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 (n.1) (fls.479/490) RC nº937/2017 (itens mais relevantes): 

 
▪ Item 02 - Uma cópia do Processo nº 2015.01.1.108632-9, da 8ª 
Vara da Fazenda Pública, tendo como partes as pessoas de NILSON 
MARTORELLI, MARUSKA LIMA DE SOUZA HOLANDA, EVANDRO 
DE SOUZA MACHADO, LUIZ ROGÉRIO PINTO GONÇALVES e 
outros, contendo 04 Volumes. 
 

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIZADADE POR ATO 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA em desfavor de NILSON 
MARTORELLI, MARUSKA LIMA DE SOUZA HOLANDA, 
EVANDRO DE SOUZA MACHADO, LUIZ ROGÉRIO PINTO 
GONÇALVES, JOSIMAR FERREIRA EVANGELISTA e 
GREENLEAF PROJETOS E SERVIÇOS S/A. O objeto da ação 
é responsabilizar os requeridos por atos de improbidade 
administrativa praticados no âmbito do Contrato nº 669/2012, 
firmado entre a Companhia Urbanizadora da Nova Capital da 
Brasil – NOVACAP e a empresa Greenleaf Projetos e Serviços 
S/A. Trata-se de implantação de grama natural , incluindo 
drenagem, irrigação automatizada e manutenção do Estádio 
Nacional de Brasília.” 

 
Na referida ação constam como advogados os abaixo relacionados: 
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Cabe ressaltar a existência da cópia do processo descrito nesse item 
no escritório do Senhor JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE 
ARAÚJO e que nenhum advogado elencado na ação compõe o 
quadro de advogados do ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DE 
WELLINGTON MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS. 
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▪ Item 03 – Uma cópia do Processo nº 2015.01.1.142798-2, da 5ª 
Vara Criminal de Brasília, tendo como partes as pessoas de NILSON 
MARTORELLI, MARUSKA LIMA DE SOUZA HOLANDA e outros, 
contendo 03 Volumes. 
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O processo nº 2015.01.1.142798-2, que tramita na 5ª Vara Criminal 
de Brasília, apura vantagens em favor da empresa Greenleaf Projetos 
e Serviços durante a execução do Contrato nº 669/2012, firmado entre 
a referida empresa e a NOVACAP.  
 
Novamente o rol de advogados constantes nos autos do processo 
citado não está relacionado no corpo dos advogados do Escritório 
Wellington Medeiros Advogados Associados.  

 
▪ Item 04 – Uma cópia do Agravo de Instrumento do Processo nº 
2012.00.2.002803-3 proposto por JOSÉ ROBERTO ARRUDA, 
contendo 01 Volume. 
 
Documento recebido no TJDF em 02/05/2013, referente à “Operação 
Caixa de Pandora”. 

 
▪ Item 05 – Uma cópia do Agravo de Instrumento do Processo nº 
2015.00.2.020003-5 do agravante AGNELO SANTOS QUEIROZ 
FILHO, contendo 01 Volume. 
 
Trata-se de Agravo de Instrumento referente à Ação de Improbidade 
Administrativa impetrada pelo Ministério Público do Distrito Federal 
em desfavor de AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, tendo como 
objeto a reforma do Autódromo Internacional de Brasília. 
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Vale destacar que a Senhora MARUSKA LIMA DE SOUSA 
HOLANDA, então Conselheira, representante do Distrito Federal, 
investigada nos autos do IPL º 1095/2016 – SR/PF/DF, alvo da 
operação Panatenaico, participou da Decisão nº 21/2014 do Conselho 
de Administração da TERRACAP e que tal decisão consta do Agravo 
de Instrumento nº 2015.00.2.020003-5, fls. 105 (Ação de Improbidade 
Administrativa em face de AGNELO DOS SANTOS QUEIROZ 
FILHO). 
 
▪ Item 06 - Uma pasta contendo (a) via original do Contrato 001/14, 
tendo como partes a Construtora Andrade Gutierrez S.A. e José 
Wellington Medeiros Advogados, datado de 02/05/14, (b) Edital de 
Pré-Qualificação nº 001/2014, do DER/DF, do processo nº 
113.010915/2013. 
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Chama atenção o valor da contratação dos serviços advocatícios, 
totalizando R$ 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil reais) para o 
período de apenas 4 meses. 
 
▪ Item 07 – Uma cópia do Agravo de Instrumento nº 
20150020332067 AGI, da 3ª Turma Cível, agravante JOSÉ 
ROBERTO ARRUDA. 
 
Agravo de instrumento interposto pelo réu JOSÉ ROBERTO 
ARRUDA, referente à “Operação Caixa de Pandora”. 

 
CONCLUSÃO RC nº937/2017: O Senhor JOSÉ WELLINGTON 
MEDEIROS DE ARAÚJO possui vasta documentação sobre os 
investigados na Operação Panatenaico em seu escritório, como 
cópias de processos, agravos de instrumentos e decisões 
judiciais que envolvem NILSON MARTORELLI, MARUSKA LIMA 
DE SOUZA JOSÉ ROBERTO ARRUDA e AGNELO SANTOS 
QUEIROZ FILHO. 
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Ademais, depreende-se que o senhor JOSÉ WELLINGTON atuava 
como defensor dos investigados acima relacionados - no que 
pese não constar como Patrono das ações citadas - ou tinha 
interesses até então não revelados sobre essas causas.  
 
Por fim, não foram localizados pareceres, documentos, pastas 
que demonstrem a execução de serviço do escritório 
WELLINGTON MEDEIROS à Construtora AG e/ou ao Consórcio 
Brasília 2014, apensar da existência de contrato entre os 
nominados, orçado em R$1.800.000,00.  

 

40. Cumpre destacar a juntada de outros Relatórios Circunstanciados sobre o 

material apreendido, mas que não foram mencionados no presente tópico em 

razão da ausência, s.m.j, de relevância e/ou correlação com o objeto desta 

investigação. Entretanto, todos estão à disposição de Vossa Excelência, 

acostados aos autos do IPL. 

 

41. Outrossim, salientamos que as informações bancárias e fiscais sob 

sigilo localizadas nas mídias e/ou nos documentos ora analisados não 

foram citados na presente peça, e nem considerados para formação do 

juízo de valor desta autoridade. 

 

 

VII. DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA ANDRADE GUTIERREZ  

 

42. Dando continuidade às ações investigativas e visando respaldar as 

Colaborações homologadas pelo STF, bem como as Leniências homologadas 

por Vossa Excelência, a AG encaminhou à Polícia Federal documentação 

vinculada à narrativa dos executivos da empresa (colaboradores e lenientes). A 

juntada desses documentos tem como principal escopo demonstrar que as 

versões apresentadas pelas pessoas nominadas estão em consonância com a 

verdade real dos fatos em apuração. 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS 
 

102 

 

43. Primeiramente, segue resumido organograma sobre o funcionamento da AG 

em Brasília/DF, a fim de ilustrar o papel de alguns colaboradores/lenientes15 

destes autos e suas atribuições para tratar dos assuntos vinculados ao estádio: 

 

 

 

 

44. Assim, foram entregues documentos/informações pertencentes aos 

seguintes lenientes/colaboradores: 

 

(a) (fls.177/193) RODRIGO LEITE VIEIRA (leniente), Gerente 

Comercial da AG, responsável pelas tratativas dos assuntos 

vinculados à obra do estádio MANÉ GARRINCHA, como 

representante daquela Construtora: 

 

                                                           
15 A descrição sumária de cada cargo consta às fls.1808/1811. 

ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA 
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• (fl.180) Documento 01: Print da tela de celular do leniente 

RODRIGO LEITE VIEIRA, responsável pela entrega dos valores 

da AG (propina) a JORGE SALOMÃO (JS) - operador de 

AGNELO QUEIROZ - nos dias 07.07.2014 (R$150 mil) e 

19.12.2014 (R$300 mil).  

 

Outrossim, cumpre destacar que RODRIGO LEITE VIEIRA foi 

reinquirido (fls.273/274), visando o detalhamento das 

informações e documentos encaminhados pela AG, tendo 

apresentado os seguintes esclarecimentos: 

 

“QUE sobre a sigla RML constante em fls. 178, 
esclarece que se refere a sigla "ROCHA MARTINS 
E LEITE", salvo engano; QUE era nesse escritório 
(RML) que o declarante ia buscar os recursos 
(propina) entregues por GUSTAVO ROCHA; QUE o 
escritório localiza-se EQRSW 7/8, Lote 1, sala 106; 
QUE esclarece que a sigla JS constante em fls. 178 
de fato refere-se ao Sr. JORGE SALOMÃO (...)” 
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• (fl.181) Documento 02: Print da tela de celular do leniente 

RODRIGO LEITE VIEIRA, contendo relação de pagamentos 

(propina) realizados a JORGE SALOMÃO (“JS”) - operador de 

AGNELO QUEIROZ - em 2014, totalizando, entre os meses de 

julho a dezembro daquele ano, R$1.750.000,00: 

 

Seguem esclarecimentos sobre o citado documento 

(Reinquirição de RODRIGO LEITE - fls.273/274): 

 
“QUE esclarece que as siglas constantes em fls. 180 
significam JS - JORGE SALOMÃO, EN - Estádio 
Nacional (local de entrega), VIA (por meio de) e RML 
- o escritório supracitado; QUE essas siglas se 
repetem em fls. 181, esclarecendo que PJT significa 
Projeto Gama, RF - Rodrigo Ferreira Lopes, e ENB - 
Estádio Nacional de Brasília (...)” 
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• (fl.178) Documento 03: Tabela contendo especificação de 

datas, locais e valores solicitados por JORGE SALOMÃO (“JS”) 

- em nome de AGNELO QUEIROZ e a título de propina - pagos 

pelo leniente RODRIGO LEITE. Note-se que GUSTAVO 

ROCHA (descrito na Tabela) é um executivo da área financeira 

da AG, responsável pela geração de recursos exigidos à 

construtora, por intermédio de CARLOS JOSÉ e RODRIGO 

LEITE. 

 

Seguem esclarecimentos sobre o citado documento 

(Reinquirição de RODRIGO LEITE - fls.273/274): 

 
“QUE perguntado sobre maiores detalhamentos 
sobre tabela constante em fls. 178, respondeu que a 
coluna 1 "data de entrega " refere-se a data de 
entrega dos valores ao Sr. JORGE SALOMÃO; QUE 
na coluna 2 "fonte de busca do recurso" refere-se ao 
local onde o declarante buscava os recursos 
(propina) que seria entregue ao Sr. JORGE 
SALOMÃO; QUE na coluna 3 "local de entrega do 
recurso" é extam ente o local da entrega da propina 
em referência; QUE na coluna 4 "destinatário e 

JORGE 
SALOMÃO 
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receptor do recurso" é exatamente a pessoa que 
recebia a propina em referência; QUE na coluna 5 
"valor entregue" refere-se ao valor da propina vezes 
mil; QUE sobre a sigla RML constante em fls. 178, 
esclarece que se refere a sigla "ROCHA MARTINS 
E LEITE", salvo engano; QUE era nesse escritório 
(RML) que o declarante ia buscar os recursos 
(propina) entregues por GUSTAVO ROCHA; QUE o 
escritório localiza-se EQRSW 7/8, Lote 1, sala 106; 
QUE esclarece que a sigla JS constante em fls. 178 
de fato refere-se ao Sr. JORGE SALOMÃO” 

 

 

 

• (fls.182/183) Documento 04: Print da tela de celular do 

leniente RODRIGO LEITE VIEIRA, contendo relação de 

pagamentos (propina) realizados a LUIZ CARLOS 

ALCOFORADO (“ALC”) - advogado e operador de AGNELO 

QUEIROZ - entre julho/agosto de 2013, totalizando R$660 mil. 
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Seguem esclarecimentos sobre o citado documento 

(Reinquirição de RODRIGO LEITE - fls.273/274): 

 

“QUE esclarece que a sigla ALC de fls. 179 refere-
se ao Sr. LUIS CARLOS ALCOFORADO” 
 

 

Descrição:  
R$60 mil em 01.07.2013 

 

 

Descrição:  
R$60 mil em 01.07.2013 
R$200 mil em 09.07.2013 
R$100 mil em 11.07.2013 
R$200 mil em 16.07.2013 
R$100 mil em 05.08.2013 

 

• (fl.179) Documento 05: Tabela contendo especificação de 

datas, locais16 e valores demandados por LUIZ CARLOS 

                                                           
16 Endereço do Escritório ALCOFORADO: Edifício Office Tower, sala 1801, Setor Comercial 

Norte. 

$60 

mil 

          “ALC”OFORADO 
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ALCOFORADO (“ALC”) - em nome de AGNELO QUEIROZ e a 

título de propina - pagos pelo leniente RODRIGO LEITE VIEIRA: 

 

 

• (fl.184) Documento 06: Via original dos “Cartões de Visita” dos 

Operadores JORGE SALOMÃO e AFRÂNIO ROBERTO DE 

SOUZA FILHO17, apresentados pelo leniente RODRIGO LEITE 

VIEIRA (operador da AG):  

 

 

 

 

                                                           
17 Via original apreendida nos autos do IPL (fl.202). 
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• (fls.184) Documento 07: Via original de “Cartão de Visita” e 

“Cartão de Acesso”18 do escritório de LUIZ CARLOS 

ALCOFORADO, ambos apresentados pelo leniente RODRIGO 

LEITE VIEIRA (operador da AG):  

 

 

 

Sobre o CARTÃO DE ACESSO grifado, cumpre destacar que a 

autoridade policial diligênciou junto ao Edifício AMÉRICA 

OFFICE TOWER,  visando verificar a origem do mesmo. Às 

                                                           
18 Via original apreendida nos autos do IPL (fl.202). 
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fls.407/416 consta Ofício, atestando tratar-se de cartão 

vinculado à sala 1817 – ALCOFORADO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, desde 26.11.2012; 

 

Ressalta-se, ainda, a existência de, ao menos,  05 (cinco) 

registros de acesso em nome de RODRIGO LEITE VIEIRA, 

constantes na base de dados daquele Edifício, para o escritório 

em referência (fl.416).  

 

Investigado Sala Datas  

 
Rodrigo 
Leite Vieira 
(AG) 

 
 

1817 

06.02.2013 
      27.03.2013 

16.04.2014 
23.01.2015 
12.06.2015 

 

Também foram registradas “visitas” dos investigados MARUSKA 

L. DE HOLANDA (fl.409), JORGE SALOMÃO (fl.411) e 

RODRIGO LOPES (fl.1832): 

 

Investigado Sala Datas  

Maruska L. de Holanda 1817 07.09.2014 

Jorge Salomão 1817 18.09.2014 

Rodrigo Lopes da Silva 1817 14.08.2013 

 

• (fl.193) Documento 08: Planilha de controle de propina 

confeccionada por AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA FILHO19 

(operador de TADEU FILIPELLI), apresentada pelo leniente 

RODRIGO LEITE VIEIRA (operador da AG) e que em seu verso 

consta manuscritos do próprio AFRÂNIO ROBERTO20. 

                                                           
19 Via original apreendida nos autos do IPL (fl.203). 
20 Em Termo de Declarações, AFRÂNIO reconheceu como sendo sua a letra do referido 

manuscrito: “QUE sobre a planilha que lhe foi apresentada neste ato disse que desconhece o 
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Segundo informado pela AG, essa planilha, que totaliza mais de 

R$20 milhões, vincula-se as obras do BRT GAMA (também 

executada pela AG e objeto de Acordo de Leniência). 

Contudo, e conforme consignado na 1ª Representação desta 

autoridade policial, o “Caixa 02” da empresa era único, não 

sendo possível individualizar minuciosamente a origem dos 

valores e contratos vinculados a essas propinas, que podem, e 

devem, estar associadas à obra do estádio MANÉ GARRINCHA. 

 

Seguem esclarecimentos sobre o citado documento: 

 
(a) (fls.273/274) Reinquirição de RODRIGO 
LEITE: 
“QUE esclarece que a planilha constante em fls. 193 
foi confeccionada pelo Sr. AFRÂNIO FILHO e não 
pelo declarante; QUE o próprio AFRÂNIO entregou 
uma via dessa planilha ao declarante, visando 
demonstrar o pagamento de propina com percentual 
vinculado à medição do BRT; QUE a primeira coluna 
refere-se à data de entrega do dinheiro; QUE a 
coluna com a letra A (quinta) refere-se aos valores 
pagos pela Andrade Gutierrez; QUE a coluna com a 
letra V (sexta) refere-se a valores pagos pela VIA 
ENGENHARIA; QUE a coluna com a letra O (sétima) 
refere-se aos valores pagos pela OAS; QUE essas 
informações sobre a planilha de fls. 193 foram 
detalhadas pelo próprio AFRÂNIO ao declarante; 
QUE essa planilha foi entregue ao declarante na sala 
667 ou 665 localizada no Edifício Multiempresarial 
(fls. 185) (...).” 

 
(b) (fls.1968/2047) Diligências realizadas no 
Edifício Condomínio MULTIEMPRESARIAL 
lograram êxito ao identificar centenas de 
registros de entrada e saída de AFRÂNIO 

                                                           
teor do conteúdo impresso, porém reconhece como sua a letra do que foi escrito no verso da 
referida planilha "Davi", "centus", "1.50", "fev", "metro" (...)” 
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ROBERTO DE SOUZA FILHO nesse local 
(infelizmente, apenas 2014/2015), indicando 
que o nominado ocupa, ou ocupava, sala no 
prédio em referência. 
 
(c) Recorde-se que em cartão de visita entregue 
pelo leniente, consta o seguinte endereço 
comercial de AFRÂNIO: SRTVS Qd.701, Bloco 
“O”, Sala 341, Ed. MULTIEMPRESARIAL, 
Brasília/DF (fl.184). 
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(b) (fls.814/880 e 1038)  CARLOS JOSÉ DE SOUZA 

(leniente), Gerente Comercial da AG, responsável pelas tratativas 

dos assuntos vinculados à obra do estádio MANÉ GARRINCHA, 

como representante daquela Construtora. Cumpre destacar que 

às fls.414/458 constam a primeira versão das informações e 

documentos encaminhados pelo senhor CARLOS JOSÉ, 

posteriormente complementados e acrescidos com maior 

detalhamento, conforme petição de fls.814/880. 

 

MANUSCRITO DE AFRÂNIO 
FILHO 
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• (fls.820/821) Documento 01: comprovante de doação 

eleitoral no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para o 

Partido dos Trabalhadores, na campanha eleitoral do ano de 

2012. 

 

Circunstâncias do pedido do Documento 01: Entre Julho e 

Agosto de 2012, Carlos José foi chamado à Residência Oficial 

do Governador em Águas Claras, quando ouviu do Governador 

Agnelo Queiroz o pedido de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) 

para a campanha Municipal daquele ano. Sem determinar o 

destino final, o Governador relatou que precisava contribuir e 

orientou que o depósito fosse realizado ao Partido dos 

Trabalhadores – Diretório Nacional. Rodrigo Lopes se incumbiu 

de confirmar ao Governador o atendimento e também de obter o 

recibo do depósito. 
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• (fls.822/837) Documento 02: Notas fiscais de serviços 

contratados com a empresa POLLOCK 8, de “mídia digital”, 

marketing e acompanhamento de notícias em redes sociais 

relativos à obra do Estádio Nacional de Brasília, no interesse do 

governador AGNELO QUEIROZ. 

 

Circunstâncias do pedido do Documento 02: Entre outubro e 

novembro do ano de 2011, na Residência Oficial de Águas 

Claras, o então Governador Agnelo Queiroz informou a Carlos 

José que precisava de serviços de mídias sociais e que a 

Andrade Gutierrez deveria acertar o valor de R$1.800.000,00 

(um milhão e oitocentos mil reais) com a POLLOCK8. Orientou 

que esse pagamento deveria ser feito mensalmente em 12 

parcelas de R$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) e que 

Carlos José seria procurado por Representante da Pollock8 para 

as questões de formalização de contrato e pagamentos, o que 
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ocorreu no escritório da AG, sito ao Setor Comercial Norte, 

Edifício Corporate Financial Center, 2º Andar, sala 201, Brasília-

DF. Em reunião com o Diretor da Pollock8, Sr. Sérgio Saad, foi 

firmado o compromisso de efetuar os pagamentos à Pollock8.  
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Note-se que são 12 (doze) NFs no valor de R$150 mil. Chama 

atenção o fato de as duas primeiras NFs (nº129 e 130) terem 

sido emitidas no mesmo dia, ou seja R$300 mil repassados a 

empresa POLLOCK8 em 16.12.2011. As outras possuem 

proximidade em sua sequência, indicando que a empresa em 

referência quase não tinha clientela ao longo do período em que 

atuou para o Consórcio Brasília 2014 (2011 a 2012): 

 

Nota Fiscal Data/ Emissão Valor 

129 16.12.2011 150.000,00 

130 16.12.2011 150.000,00 

131 16.01.2012 150.000,00 

135 24.02.2012 150.000,00 

136 27.03.2012 150.000,00 

140 27.04.2012 150.000,00 

141 30.05.2012 150.000,00 

151 22.06.2012 150.000,00 

152 18.07.2012 150.000,00 

155 22.08.2012 150.000,00 

157 20.09.2012 150.000,00 

158 22.10.2012 150.000,00 
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*Demais notas acostadas aos autos (fls.822/837).  

 
 
Outros esclarecimentos sobre o Documento 02:  
 

(a) (fls.628/629) Visando maior detalhamento, 
o sócio da POLLOCK8, senhor FABRICIO 
SOUZA BAPTISTA, foi intimado a 
comparecer à Polícia Federal:  QUE é sócio 
proprietário da POLOCK 8 MÍDIA DIGITAL LTDA; 
QUE reconhece as notas nº. 136, 140, 141, 151, 152, 
155, 157, 158 ora apresentadas pela Autoridade 
Policial; QUE na época da emissão das citadas notas 
o objeto social da empresa era prestação de serviço 
de comunicação e análise de mídias sociais; QUE a 
atuação da empresa nesse caso era a verificação e 
análise em fontes abertas (blogs, Orkut, facebook, 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS 
 

120 

sites) de assuntos referentes à Copa do Mundo, 
como por exemplo a opinião dos usuários da internet 
e comentários expostos nas mídias sociais; QUE o 
objetivo era verificar o comportamento dos usuários 
dessas mídias no tema relacionado à copa do 
mundo, visando o desenvolvimento de campanhas e 
ações criativas para entendimento e engajamento do 
público nesse tema; QUE perguntado como se deu 
a interlocução para a contratação em referência 
respondeu que seu sócio à época, de nome SÉRGIO 
SAAD DE OLIVEIRA BRAGANÇA (tel. 981477010 e 
33350499), salvo engano; QUE se compromete a 
apresentar dados qualificativos do Sr. SÉRGIO, pois 
não mantém mais contato com o nominado desde 
2012, salvo engano; QUE SÉRGIO não compunha o 
quadro societário da POLOCK pois havia 
pendências vinculadas ao seu nome; QUE SÉRGIO 
é da área de TI e se recorda que o nominado 
transitava no meio político, não sabendo apresentar 
maiores detalhes; QUE inclusive foi confeccionado 
contrato referente ao citado serviço, tendo o 
declarante ido à sede da Andrade Gutierrez nesta 
capital para formalizar; QUE esse contrato era o 
contrato de maior valor prestado pela POLOCK à 
época; QUE salvo engano recorda-se de funcionário 
da Andrade Gutierrez de nome GUSTAVO, quando 
formalizou o citado contrato 

 

(b) (fls.1133/1135) Considerando as 
declarações retro, houve a intimação do 
também sócio (informal) senhor SÉRGIO 
ALEXANDRE MONTEIRO DE BRAGANÇA 
SAAD: QUE foi sócio da empresa POLLOCK8 
MÍDIA DIGITAL LTDA-ME no período de 2011 a 
2013; QUE não compunha o quadro societário da 
empresa, mas que atuava como sócio recebendo 
40% do lucro auferido; QUE aos demais sócios 
THIAGO e FABRÍCIO cabia 30% para cada; QUE no 
objeto referente à rede social o declarante detinha 
maior conhecimento na área; QUE reconhece as 
notas fiscais constantes de fls. 823/837; QUE a 
empresa possuía cerca de 8 (oito) funcionários com 
carteira (CTPS) assinada que prestavam serviço de 
análise de rede social e classificavam de acordo com 
o grau de importância; QUE essa atuação englobava 
todas as informações disponíveis em fonte abertas; 
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QUE perguntado como obteve o contrato vinculado 
às notas fiscais em referência, respondeu que 
realizou apresentação desse produto no canteiro de 
obras do Estádio Nacional de Brasília, sendo 
posteriormente chamado para uma reunião no 
edifício CORPORATION CENTER, onde estava 
sediada a AG; QUE nesse época realizou diversas 
ações para eventuais interessados voltadas a 
apresentação do produto ofertado pela empresa 
POLLOCK8; QUE perguntado sobre apresentações 
para órgãos oficiais respondeu, que realizou 
exposições para diversas Secretarias, dentre elas, 
Secretaria da Cultura, Secretaria de Esportes e 
Secretaria de Turismo; QUE sabia que as secretarias 
apresentavam vinculação com a Copa do Mundo e 
que poderia se interessar pelo serviço ofertado; QUE 
perguntado sobre eventual encontro com o senhor 
AGNELO QUEIROZ,  respondeu que em meados 
de 2011 por intermédio do Secretário de 
Comunicação, salvo engano, pois esse estava na 
reunião foi á residência oficial do Governador 
para apresentação do serviço/produto 
POLLOCK8; QUE chegou a iniciar conversa 
explicando a diferença entre o serviço prestado pela 
empresa e o serviço realizado por SOFTWARE; 
QUE AGNELO disse que não detinha conhecimento 
sobre o funcionamento de mídia social e que caberia 
ao Secretário de Comunicação decisão sobre o 
serviço em referência; QUE então o Secretário de 
Comunicação disse  possuir SOFTWARE para a 
realização do serviço e demonstrou não ter 
interesse; QUE essa foi a única vez que o declarante 
esteve na residência oficial e na presença do senhor 
AGNELO; QUE perguntado como era entregue o 
produto do serviço referente às notas fiscais, 
respondeu que inicialmente impresso, mas depois 
em razão do volume era encaminhado via e-mail, o 
qual não sabe precisar no momento; QUE por fim, 
após o contrato já firmado o declarante realizou nova 
apresentação voltada a implementar novas ações de 
marketing na parte externa do estádio, sendo que o 
consórcio não apresentou interesse na execução 
dessas idéias.” 
 
(c) (fls.1164/1165) FABRICIO SOUZA 
BAPTISTA foi reinquirido para outros 
esclarecimentos: QUE, perguntado sobre o 
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contrato do consórcio Brasília 2014 e POLLOCK8 
gostaria de acrescentar que em razão do contrato ter 
sido operado pelo senhor SÉRGIO SAAD o 
nominado impôs que lhe fosse pago 50% do valor 
firmado; QUE então mensalmente era sacado 
75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em dinheiro 
pelo reinquirido e entregue, ainda na agência do 
banco ITAÚ da 510 sul, ao senhor SÉRGIO SAAD; 
QUE não sabe precisar o destino desse R$ 
75.000,00 (setenta e cinco mil reais); QUE 
perguntado sobre despesas da empresa referentes 
a execução do citado contrato respondeu que essas 
eram descontadas do 50% restante e não do valor 
repassado ao senhor SÉRGIO SAAD; QUE o fim da 
sociedade se deu em razão da ausência de interesse 
do senhor SÉRGIO SAAD de formalizar sua situação 
societária dentro da empresa POLLOCK8; QUE 
então passados 02 (dois) anos da constituição da 
empresa o senhor SÉRGIO SAAD parou de atuar na 
mesma, concomitantemente com o encerramento da 
empresa POLLOCK8; QUE sobre o contrato entre a 
POLLOCK8 e o consórcio esclarece que causava 
estranheza ao reinquirido e ao sócio THIAGO DINIZ 
o fato de a contratante não encaminhar durante todo 
o período de vigência qualquer comentário, crítica 
e/ou sugestão  a empresa sobre os serviços 
semanalmente apresentados; QUE eram 
apresentados relatórios semanais e mensais, bem 
como sugestões de ação criativas e digitais para o 
tema Copa do Mundo, sendo que em nenhum 
momento a contratante expôs outras demandas 
análises, sugestões e encaminhamentos à 
contratada, o que diferenciava totalmente dos 
demais clientes da POLLOCK8; QUE perguntado 
sobre eventuais relações com políticos e o senhor 
SÉRGIO SAAD, respondeu, que se recorda que o 
nominado tinha relações com MANOEL CARNEIRO 
e o Deputado Distrital OLAIR; QUE como SÉRGIO 
SAAD alegava estar com problemas financeiros 
demais valores de contratos privados da POLLOCK8 
eram depositados para o nominado na conta do 
funcionário CLÁUDIO que foi contratado por 
indicação de SÉRGIO SAAD; QUE ao final do 
contrato em referência SÉRGIO SAAD apresentou a 
intenção de um novo contrato dando continuidade ao 
primeiro, com valores maiores; QUE contudo, não 
havia retorno dos contratantes sobre a execução do 
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serviço prestado pela POLLOCK8 tanto o reinquirido 
como THIAGO não tiveram interesse nessa 
renovação; QUE apresenta neste ato pen-drive 
contendo documentos sobre o tema em referência; 
QUE também se compromete em verificar a 
possibilidade de obtenção de extratos bancários do 
período do contrato para JUNTADA nestes autos, 
informando desde já que abre mão do sigilo 
bancários dessas informações. 

 
(d) (fls.1260/1266) O tema (POLLOCK8) 
também foi abordado na oitiva de GUSTAVO 
ROCHA, Gerente Administrativo do 
Consórcio Brasília 2014 (representante da 
AG): “QUE perguntado sobre contrato firmado com 
a POLLOCK 8 respondeu que de fato estabeleceu 
contato com o senhor SÉRGIO SAAD no final de 
2011 para formalização do contrato em referência e 
obtenção de dados bancários; QUE chegou a se 
encontrar com SÉRGIO SAAD 4 vezes no canteiro 
de obras; QUE por duas vezes SÉRGIO SAAD 
chegou a levar caixas contendo os Relatório 
produzidos pela POLLOCK 8, mas que esses 
relatórios nunca foram utilizados e imagina que 
foram confeccionados somente para justificar o 
suposto serviço prestado.” 

 
(e) Por óbvio, causa estranheza uma empresa 
criada em 2011 e que consegue, no mesmo ano 
de sua inauguração, um contrato de 
R$1.800.000,00. Ademais, ao analisar o produto 
do serviço ofertado – apresentado em CD-ROM 
pelo senhor FABRÍCIO (fls.1257) – NÃO se 
observar qualquer grau de dificuldade que 
possa justificar essa quantia exorbitante. Note-
se que o serviço em questão resumia-se a 
meras pesquisas em fontes abertas sobre o 
Estádio MANÉ GARRINCHA, compilando os 
links e apresentando-os em “Relatórios” 
semanais e/ou mensais, conforme abaixo 
exemplificado: 
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         *Demais Relatórios acostados aos autos (fls.1166/1257). 

 
 
(f) Às fls.830, 832, 834 e 836 constam 
comprovantes de tranferências bancárias de 
algumas dessas NFs. 
 
(g) Às fls.1381/1393 consta cópia do Contrato 
em referência, bem como movimentação 
bancária da empresa POLLOCK 8 (apresentada 
por seu sócio), corroborando a narrativa da 
testemunha FABRÍCIO SOUZA BAPTISTA, 
quando informa que aproximadamente metade 
do valor depositado pelo Consórcio Brasília 
2014 era entregue a SÉRGIO SAAD. Logo, o 
responsável pela contratação junto a AGNELO 
(solicitador do serviço) recebeu R$900.000,00 
líquido; 
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(h) Às fls.2479/2515 consta Laudo Pericial nº 
1534/2017, ratificando que o serviço prestado 
não possui aderência ao objeto do Contrato 
nº523/2010 – NOVACAP; 
 
(i) Concluiu-se, assim, pela veracidade das 
declarações do leniente, uma vez que a despesa 
em referência não possui qualquer relação com 
o objeto do contrato firmado com o Consório 
Brasília 2014, devendo, por óbvio, ter atendido 
demanda do GOVERNADOR AGNELO, pois 
não se observa interesse ou benefício à AG no 
serviço prestado. Ademais, SÉRGIO SAAD 
reconheceu que apresentou, naquele ano, o 
produto ao Governador AGNELO QUEIROZ, em 
sua residência oficial. 

 

• (fls.383/843) Documento 03: notas fiscais de serviços 

contratados com a empresa BURNTWINE, relativos à confecção 

de maquete eletrônica 3D e serviços relacionados ao seu 

funcionamento e aprimoramento, utilizada pelo Governador 

AGNELO QUEIROZ em apresentações e exposições. 

 

Circunstâncias do pedido do Documento 03: Entre agosto e 

setembro do ano de 2012, nas dependências do canteiro de 

obras do Estádio Mané Garrincha, o então Governador Agnelo 

Queiroz, solicitou a contratação de uma maquete eletrônica a ser 

disponibilizada para apresentações aos visitantes na Secretaria 

da Copa, dentro do canteiro de obras. Assim foi contratada e 

entregue conforme solicitado. Até onde Carlos José tem 

conhecimento, não houve direcionamento de empresa para a 

contratação da referida maquete. 
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Note-se que são 05 (cinco) NFs totalizando no valor de R$46 mil. 

Chama atenção o fato de quatro NFs (nº212, 213, 214 e 215) 

terem sido emitidas no mesmo dia, 09.11.2012. Ademais, a Nota 

Fiscal do produto principal (Maquete 3D) possui a numeração 

236 (fl.843), ou seja, emitida após as NFs dos serviços auxiliares 

(manutenção, áudio, etc.), em 06.12.2012. 

 

Nota Fiscal Data/ Emissão Valor R$ 

212 09.11.2012 5.963,86 

213 09.11.2012 8.036,14 

214 09.11.2012 3.694,78 

215 09.11.2012 10.567,23 

236 06.12.2012 10.791,17 

 

 
*Demais notas acostadas aos autos (fls.839/843). 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS 
 

127 

Outros esclarecimentos sobre o Documento 03: 

 

(a) Às fls.1403/1410 constam explicações 
apresentadas pelo sócio da BURNTWINE, 
senhor SÉRGIO SANTIAGO MELLO AMARAL. 
Considerando que o nominado reside 
atualmente no Canadá (fls.1411/1412), foram 
realizados contatos telefônicos e acordado o 
encaminhamento de informações adicionais via 
e-mail, a saber: 
(01) É OU FOI SÓCIO PROPRIETÁRIO DA 
EMPRESA BURNTWINE PROMOÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA? 
Sim. Fui sócio administrativo da empresa. 
 
(02) POR QUAL PERÍODO? 
De sua formação (novembro de 2010) até minha 
saída da sociedade (julho de 2015). 
 
(03) QUAL É, ERA, A ATIVIDADE DESENVOLVIDA 
PELA EMPRESA? 
Agência promocional e de comunicação digital. 
Desenvolvíamos desde projetos gráficos a 
campanhas de live marketing, redes sociais e 
desenvolvimento de produtos digitais. 
 
(04) RECONHECE AS NOTAS FISCAIS EM 
ANEXO? 
Reconheço todas as notas em anexo. 
 
(05) COMO SE DEU A CONTRATAÇÃO DESSES 
SERVIÇOS (VINCULADOS AS NOTAS FISCAIS)? 
DETALHAR. 
Meu contato com o Consórcio Brasília 2014 era a 
Srta. Joana Pericás. Ela era responsável pela 
comunicação/marketing. Esses serviços serviam de 
apoio às estratégias de comunicação do cliente, ao 
qual não tenho acesso. Fazíamos apenas propostas 
pontuais. Srta. Joana requisitava o pedido, seguia 
com uma reunião de 'briefing' do projeto. 
Enviávamos o orçamento. Alguns eram aprovados, 
outros eram declinados. Ora por motivos de 
desistência do projeto, ora pela seleção de outras 
empresas para a execução da proposta. Sempre 
diretamente com o Consórcio. 
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(06) QUEM SOLICITOU ESSES SERVIÇOS 
(NOTAS FISCAIS)? 
As solicitações dos trabalhos eram feitas pela Srta. 
Joana Pericás. As aprovações, salvo engano, eram 
feitas pelo chefe da Srta. Joana (Sr. Gustavo - mas 
não lembro o sobrenome). Nunca foi pedido nenhum 
orçamento para órgão governamental. Ao nosso 
entendimento, sempre atendemos o Consórcio como 
empresa privada. 
 
(07) CONHECE O SENHOR AGNELO QUEIROZ? 
DETALHAR COMO E ONDE CONHECEU O 
SENHOR AGNELO? 
Não conheço pessoalmente. Estive apenas em 
eventos em que ele estava, mas nunca houve 
apresentação a ele.  
 
(08) SABE INFORMAR SE OS SERVIÇOS 
REFERENTES AS NFS (ANEXO) VISARAM 
ATENDER PEDIDO DE AGNELO QUEIROZ (EX-
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL)? 
Imagino que sim, mas nunca diretamente a mim. O 
pedido de pintura das cadeiras na cor vermelha se 
deu após a entrega da primeira maquete. As fotos 
que anexarei mostram a cor do projeto inicial e como 
ficou após o pedido de mudança. Mas como a ordem 
nunca veio diretamente, é uma condição de 
especulação lógica. 
 
(09) OUTRAS INFORMAÇÕES QUE CONSIDERAR 
RELEVANTE. 
Existem mais NFs referentes a projetos que fizemos 
para o Consórcio Brasília 2014. Sempre no mesmo 
processo de contratação. Explicação da demanda, 
seguido de orçamento, e quando aprovado, 
execução. Foram criadas duas maquetes físicas e 
uma virtual. A primeira maquete física era para 
compor o estande que ficava no próprio estádio e foi 
pedido que criássemos um corte de 1/4 para 
visualizar a estrutura interna. A segunda maquete 
física foi pedida para ser itinerante. A maquete se 
dividia ao meio para facilitar o transporte e tinha 
luzes e sons controlados por um aplicativo de iPad 
conectado à maquete (o qual desenvolvemos 
também). Acompanhamos a chegada dessa 
segunda maquete a Brasília, instalando no saguão 
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de desembarque do Aeroporto Internacional de 
Brasília. Todas as mudanças de local a seguir eram 
feitas pelo próprio Consórcio (lembro de ter visto na 
CasaCor, Brasília Shopping e Centro de 
Convenções). Em um desses deslocamentos, a 
maquete foi danificada e foi preciso reparar vários 
danos. A maquete virtual foi feita para ajudar o 
Consórcio Brasília 2014 a mostrar áreas do estádio 
sem ter que levar visitantes às áreas de obras. 
 
Maquete 3D disponível no 
vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=CqdkpKG
ypXI 

 

(b) Fotos extraídas de fontes abertas21 registram 
AGNELO QUEIROZ com a maquete em 
referência. 

 

   
Data: 04.10.2012                             

                                                           
21  
http://www.portal2014.org.br/noticias/10837/GOVERNADOR+DO+DF+QUER+ASSENTOS+DO
+MANE+GARRINCHA+COM+A+COR+DO+PT.html 
 
http://veja.abril.com.br/esporte/brasilia-um-monumento-bilionario-ao-desperdicio-na-copa/ 
 
http://www.vermelho.org.br/noticia/204672-1 
 
https://www.google.com.br/search?q=agnelo+queiroz+apresenta%C3%A7%C3%A3o+e+est%C
3%A1dio+man%C3%A9+garrincha+e+maquete&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE
wjOgNex3IbVAhWMCpAKHeJaBgIQ_AUIBygC&biw=1920&bih=950#imgrc=KVd2jBtDPyF6uM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CqdkpKGypXI
https://www.youtube.com/watch?v=CqdkpKGypXI
http://www.portal2014.org.br/noticias/10837/GOVERNADOR+DO+DF+QUER+ASSENTOS+DO+MANE+GARRINCHA+COM+A+COR+DO+PT.html
http://www.portal2014.org.br/noticias/10837/GOVERNADOR+DO+DF+QUER+ASSENTOS+DO+MANE+GARRINCHA+COM+A+COR+DO+PT.html
http://veja.abril.com.br/esporte/brasilia-um-monumento-bilionario-ao-desperdicio-na-copa/
http://www.vermelho.org.br/noticia/204672-1
https://www.google.com.br/search?q=agnelo+queiroz+apresenta%C3%A7%C3%A3o+e+est%C3%A1dio+man%C3%A9+garrincha+e+maquete&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjOgNex3IbVAhWMCpAKHeJaBgIQ_AUIBygC&biw=1920&bih=950#imgrc=KVd2jBtDPyF6uM
https://www.google.com.br/search?q=agnelo+queiroz+apresenta%C3%A7%C3%A3o+e+est%C3%A1dio+man%C3%A9+garrincha+e+maquete&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjOgNex3IbVAhWMCpAKHeJaBgIQ_AUIBygC&biw=1920&bih=950#imgrc=KVd2jBtDPyF6uM
https://www.google.com.br/search?q=agnelo+queiroz+apresenta%C3%A7%C3%A3o+e+est%C3%A1dio+man%C3%A9+garrincha+e+maquete&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjOgNex3IbVAhWMCpAKHeJaBgIQ_AUIBygC&biw=1920&bih=950#imgrc=KVd2jBtDPyF6uM
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         Data: 29.01.2013                                 Sem data 

 
(c) Às fls.2479/2515 consta Laudo Pericial nº 
1534/2017, ratificando que o serviço prestado 
não possui aderência ao objeto do Contrato 
nº523/2010 – NOVACAP; 
 
(d) Concluiu-se, assim, pela veracidade das 
declarações do leniente, uma vez que a despesa 
em referência não possui qualquer vinculação 
com o objeto do contrato firmado com o 
Consório Brasília 2014, devendo, por óbvio, ter 
atendido demanda do GOVERNADOR 
AGNELO, pois não se observa interesse ou 
benefício à AG na aquisição desse produto. 

 

• (fls.844/845) Documento 04: comprovante de pagamento e 

recibo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) à FEDERAÇÃO 

BRASILIENSE DE FUTEBOL, relativo à suposta compra de 15 

(quinze) mil ingressos para o jogo em 18/05/2013, entre 

Brasiliense e Brasília. 

 

Circunstâncias do pedido do Documento 04: Despesas 

relativas ao primeiro jogo teste realizado no ENB em 18/05/2013, 

entre Brasiliense e Brasília (final do “Candangão”). Em um 

churrasco no canteiro de obras do ENB, com os funcionários que 

trabalhavam na obra, o Governador Agnelo Queiroz prometeu 
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aos presentes que todos aqueles que trabalharam na obra 

receberiam 2 ingressos para assistir ao jogo. Ocasião em que o 

governador solicitou a compra de 15 mil ingressos para o jogo a 

Carlos José. Os ingressos foram adquiridos ao montante 

solicitado, metade dos ingressos foi requisitada e entregue na 

recepção da Secretaria da Copa por solicitação do Governador, 

ocasionando inclusive insatisfação por parte dos trabalhadores 

do estádio que contavam em receber dois ingressos cada e 

vieram a receber apenas um ingresso. 

 

 

 

Outros esclarecimentos sobre o Documento 04: 

 

(a) Por meio de pesquisas em fontes abertas22, 
foi possível verificar que o time de futebol 
“Brasília” foi adquirido pelo advogado,  ora 
investigado, LUIZ CARLOS ALCOFORADO. 

                                                           
22 http://veja.abril.com.br/brasil/pt-aparelha-ate-o-futebol-em-brasilia/ 
 

http://veja.abril.com.br/brasil/pt-aparelha-ate-o-futebol-em-brasilia/
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Posteriormente, confirmou-se esse fato por 
meio das bases de dados oficiais: 

 
“A edição de VEJA desta semana mostra uma face 
nova do aparelhamento petista, que não poupa 
sindicatos, entidades estudantis e organizações não-
governamentais. A reportagem mostra como dois 
clubes de futebol de pouca expressão foram 
adquiridos por pessoas próximas ao governador 
Agnelo Queiroz, em circunstâncias que chamaram a 
atenção do Ministério Público. O Brasília agora 
pertence a Luís Carlos Alcoforado, advogado do 
governador. O Sobradinho passou a ser controlado 
pela família de Paulo Tadeu, o principal secretário do 
governo. Mas esses não foram os únicos episódios. 
” 

(b) (fls.1143/1145) Oitiva do senhor ERIVALDO 
ALVES PEREIRA, atual presidente da 
FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE FUTEBOL, 
apresentando os seguintes esclarecimentos: 
QUE é Representante da Federação Brasiliense de 
Futebol desde de 15 de agosto de 2015, na condição 
de interino, tendo assumido como titular na data de 
1º de outubro de 2015; QUE à época da emissão do 
recibo de fls. 845 o Presidente da Federação era o 
senhor JOZAFÁ DANTAS DO NASCIMENTO; QUE 
apresenta neste ato documento referente à 
movimentação contábil da Federação Brasiliense de 
Futebol do mês de maio de 2013, onde consta o 
crédito de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) no dia 
17/05/2013 e o débito respectivo, de R$ 123.518,50 
(cento e vinte e três mil, quinhentos e dezoito reais e 
cinquenta centavos) em 17/05/2013 para a pessoa 
jurídica INÁCIA COMÉRCIO E SERVIÇO DE 
GASTRONOMIA LTDA,  R$ 92.000,00 (noventa e 
dois mil reais) em 17/05/2013 para ANTONIA 
OLIVEIRA BAGGI-ME e R$ 37.870,35 (trinte e sete 
mil, oitocentos e setenta reais e trinta e cinco 
centavos), dia 31/05/2013 para SPARTA 
AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL-AS; 
QUE  também apresenta neste ato cópia de 
documento que consta do arquivo da Federação e 
que foi entregue ao Ministério Público do Distrito 
Federal e Território em 14/06/2016; QUE INÁCIA é 
irmã de LUIZ ALCOFORADO; QUE os R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) depositados não 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/investimento-suspeito
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/investimento-suspeito
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foram utilizados pela Federação Brasiliense de 
Futebol, pois a nominada não atuou de nenhuma 
maneira nas comemorações da inauguração do 
Estádio Nacional de Brasília; QUE na cópia do recibo 
que entrega neste ato consta inclusive anotação em 
sua direita feita pelo punho do senhor JOZAFÁ; QUE 
também entrega cópias de canhotos de cheques que 
foram emitidos pelo senhor JOZAFÁ e entregues a 
senhora INÁCIA; QUE por fim entrega cópia de ATA 
DE ASSEMBLÉIA que decidiu pelo afastamento do 
senhor JOZAFÁ DANTAS em razão de ato de 
corrupção; QUE ratifica que os valores depositados 
pelo consórcio Brasília 2014 não foram utilizados 
pela Federação Brasiliense de Futebol; QUE 
esclarece, inclusive, sobre o objeto do recibo em 
referência que não compete a FEDERAÇÃO vender 
ingresso para os jogos; QUE cabe ao clube 
mandante a responsabilidade de venda dos 
ingressos dos jogos de suas partidas, pois a receita 
é de propriedade do clube de futebol, cabendo a 
FEDERAÇÃO apenas uma porcentagem de 5% 
 

(c) (fls.1141/1163) Seguem cópias de alguns 
documentos entregues no ato da oitiva do 
senhor ERIVALDO: 
 

 
17.05.2013 Crédito de R$300 mil do Consórcio Brasília 2014 
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17.05.2013 Débito de R$123.518,50 para Inácia Com. e Serv. 
Gastronomia. 
17.05.2013 Débito de R$92.000,00 para Antônia de Oliveira Baggi - ME 
31.05.2013 Débito de R$37.870,35 para Sparta Auditoria e Consultoria 
Contábil . 
 
 
 

 
 
(d) (fls.1395/1402) Relatório Circuntanciado 
nº1089/2017 informa que o restaurante INÁCIA 
COMÉRCIO E SERVIÇO DE GASTRONOMIA 
LTDA – recebedor de R$ 123.518,50 (cento e 
vinte e três mil, quinhentos e dezoito reais e 
cinquenta centavos) da FEDERAÇÃO 
BRASILIENSE DE FUTEBOL, em 17/05/2013 
(mesmo dia do depósito de R$300mil pelo 
Consórcio Brasília 2014) - de fato pertence ao 
senhor ALCOFORADO, tendo como chefe de 
cozinha sua irmã, a senhora ALEXANDRA 
BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO. 
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LUIZ ALCOFORADO e ALEXANDRA ALCOFORADO 

 

(e) Outrossim, o RC nº1089/2017 também 
atesta que a empresa SPARTA AUDITORIA E 
CONSULTORIA CONTÁBIL pertence ao senhor 
FABRICIUS SIMÃO, irmão de FÁBIO SIMÃO 
(ex-chefe de Gabinete do senhor JOSÉ 
ARRUDA e sócio da ASSOCIAÇÃO 
BRASILIENSE DOS AMIGOS DO ARRUDA NO 
DF), e recebeu R$37.870,35 da FEDERAÇÃO 
BRASILIENSE DE FUTEBOL no mesmo mês do 
deposito de R$300 mil pelo Consórcio 
(maio/2013). 
 
Segue trecho de reportagem23 que retrata a 
atuação de FABIO SIMÃO junto ao Governo 
de ARRUDA: 
 

➢ “Fábio Simão, 
Presidente da Federação Brasiliense de 
Futebol, Simão tinha muitas atribuições. 
Além de coordenar o projeto da Copa 
2014 em Brasília, ele era um dos 
articuladores na Câmara Legislativa. 
Substituiu Domingos Lamoglia na chefia 
de gabinete. Também era um dos aliados 
de Arruda na executiva regional do 

                                                           
23http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2010/02/14/interna_cidadesdf,17349

8/index.shtml  

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2010/02/14/interna_cidadesdf,173498/index.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2010/02/14/interna_cidadesdf,173498/index.shtml
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PMDB. É investigado por ter 
supostamente recebido dinheiro para 
apoiar o governador. ” 
 

 
ARRUDA, RICARDO TEXEIRA e FÁBIO SIMÃO 

 

(f) Às fls.2479/2515 consta Laudo Pericial nº 
1534/2017, ratificando que o serviço prestado 
não possui aderência ao objeto do Contrato 
nº523/2010 – NOVACAP; 
 
(g) Concluiu-se, assim, pela veracidade das 
declarações do leniente, uma vez que a despesa 
em referência não possui qualquer vinculação 
com o objeto do contrato firmado com o 
Consório Brasília 2014, devendo, por óbvio, ter 
atendido demanda do GOVERNADOR 
AGNELO, pois não se observa interesse ou 
benefício à AG na aquisição do produto em 
citado. Ademais, há indícios de benefício direto 
a ALCOFORADO, advogado do Governador à 
época. 

 

• (fls.851/852) Documento 05: nota fiscal no valor de R$ 

67.749,92 (sessenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove 

reais e noventa e dois centavos) da ADIDAS DO BRASIL LTDA, 
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relativa à compra de camisas para o time do Brasília, para o jogo 

de 18.05.2013, entre Brasiliense e Brasília.  

 

Circunstâncias do pedido sobre o Documento 05: Despesas 

relativas ao primeiro jogo teste realizado no ENB em 18/05/2013, 

entre Brasiliense e Brasília (final do “Candangão”). Entre março 

e abril de 2013, em visita às obras do Estádio, o Governador 

autorizou o pagamento à Adidas do Brasil, referente à aquisição 

de camisas para o time do Brasília. Esse pagamento foi 

efetuado conforme solicitado por Luiz Carlos Alcoforado a 

Rodrigo Leite.  
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Outros esclarecimentos sobre o Documento 04:  

 

(a) Às fls.2479/2515 consta Laudo Pericial nº 
1534/2017, ratificando que o serviço prestado 
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não possui aderência ao objeto do Contrato 
nº523/2010 – NOVACAP; 
 
(b) Note-se que a data desse documento fiscal  
(17.05.2013) corrobora a narrativa do leniente 
sobre a aquisição do produto para a realização 
de jogo ocorrido em 18.05.2013, sendo, então, 
totalmente desvinculado do objeto do contrato 
firmado com o Consórcio Brasília 2014. 

 

• (fls.849/850) Documento 06: nota fiscal no valor de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) da B B DE MIRANDA & CIA LTDA, 

relativa à prestação de serviço de buffet, para o jogo de 

18.05.2013, entre Brasiliense e Brasília. 
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Outros esclarecimentos sobre o Documento 06:  

 

(a) (fls.1128/1129) Visando maior 
detalhamento, o representante da empresa BB 
DE MIRANDA & CIA, senhor OSWALDO 
MACHADO JÚNIOR, foi intimado a comparecer 
à Polícia Federal: QUE possui uma lanchonete 
dentro da NOVACAP há cerca de 10 (dez) anos; 
QUE reconhece a nota de fls. 850; QUE é 
Representante da empresa BB DE MIRANDA & CIA 
LTDA; QUE sobre a referida Nota Fiscal esclarece 
que refere-se a serviço de buffet oferecido para o 
evento do dia das mães na NOVACAP; QUE 
servidora lotada no Serviço de Comunicação Social 
de nome VANUSA solicitou o serviço da referida nota 
em evento realizado nas dependências da 
NOVACAP, mais especificamente no Club Celacap; 
QUE o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) refere-
se ao fornecimento de almoço para o citado evento 
no ano de 2013; QUE a nota foi emitida para o 
Consórcio Brasília 2014 a pedido da senhora 
VANUSA; QUE perguntado, afirmou que esse foi o 
único evento contratado pelo Consórcio Brasília 
2014; QUE foi a própria esposa do declarante que 
preencheu referida nota.” 

 
(b) (fls.1131/1132) VANUSA DA SILVA PINTO, 
mencionada nas Declarações do senhor 
OSWALDO, também prestou os seguintes 
esclarecimentos: “QUE a declarante está lotada 
na Assessoria de Comunicação da NOVACAP há 
aproximadamente 17 (dezessete) anos; QUE é 
Secretária da citada Assessoria; QUE reconhece a 
nota Fiscal de fls. 850, recordando que se tratou do 
pagamento do evento do dia das  mães; QUE a 
Diretoria à época, formada pelo então Presidente 
NILSON  MARTORELLI, Diretora de Obras Especial 
MARUSKA HOLANDA e demais diretorias 
autorizaram a realização do evento e, contratação da 
empresa BB DE MIRANDA & CIA para realização de 
almoço, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 
QUE se recorda que funcionária do Consórcio 
Brasília 2014 de nome MERCEDES, salvo engano, 
repassou os R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à 
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declarante que então, realizou o pagamento de fls. 
850.” 

 
(c) Às fls.2479/2515 consta Laudo Pericial nº 
1534/2017, ratificando que o serviço prestado 
não possui aderência ao objeto do Contrato 
nº523/2010 – NOVACAP; 
 
(d) Concluiu-se, assim, pela veracidade das 
declarações do leniente, uma vez que a despesa 
em referência não possui qualquer vinculação 
com o objeto do contrato firmado com o 
Consório Brasília 2014, devendo, por óbvio, ter 
atendido demanda de MARUSKA HOLANDA e 
NILSON MARTORELLI, pois refere-se a evento 
da NOCAVAP (Comemoração dos Dia das 
Mães), capitaneado por ambos (Diretora de 
Edificações e Presidente, à época). 

 

• (fls.850-A/850-B) Documento 07: nota fiscal no valor de 

R$4.315,20 (quatro mil, trezentos e quinze reais e vinte 

centavos) da Super Adega ATACADISTA DE ALIMENTOS 

LTDA, relativa à compra de whisky, para o jogo de 18/05/2013, 

entre Brasiliense e Brasília. 
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Outros esclarecimentos sobre o Documento 07:  

 

(a) Às fls.2479/2515 consta Laudo Pericial nº 
1534/2017, ratificando que o serviço prestado 
não possui aderência ao objeto do Contrato 
nº523/2010 – NOVACAP; 
 
(b) Note-se que a data desse documento fiscal  
(18.05.2013) corrobora a narrativa do leniente 
sobre a aquisição do produto para a realização 
de jogo de futebol ocorrido em 18.05.2013, 
sendo, então, totalmente desvinculado do objeto 
do contrato firmado com o Consórcio Brasília 
2014. 

 

• (fls.853/858) Documento 08: (a) nota de débito de 

R$6.000,00 (seis mil reais) da GOLDEN GOAL SPORTS 

VENTURES GESTÃO ESPORTIVA LTDA, relativa à compra de 

30 ingressos para o camarote 256 para o jogo de 25/05/2013, 
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entre Santos e Flamengo, no estádio MANÉ GARRINCHA; (b) 

comprovante de pagamento e nota de débito no valor de R$ 

31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) da GOLDEN GOAL 

SPORTS VENTURES GESTÃO ESPORTIVA LTDA, relativos à 

compra de 156 ingressos para os camarotes 345 a 350 e 355, 

para o jogo de 25/05/2013, entre Santos e Flamengo; (c) nota 

fiscal no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) da 

GOLDEN GOAL SPORTS VENTURES GESTÃO ESPORTIVA 

LTDA, relativa à compra do camarote 256 para o jogo de 

25/05/2013, entre Santos e Flamengo; (d) nota fiscal no valor 

de R$ 124.800,00 ( cento e vinte e quatro mil e oitocentos reais) 

da GOLDEN GOAL SPORTS VENTURES GESTÃO 

ESPORTIVA LTDA, relativa à compra dos camarotes 345 a 350 

e 355 para o jogo de 25/05/2013, entre Santos e Flamengo. No 

total, foram pagos R$186.000,00 em camarotes para o 

mencionado evento. 

 

Nota  Data Camarote/ nº Valor (R$) 

235/2013 (ND) 27.05.2013 256 6.000,00 

215/2013 (ND) 22.05.2013 345 a 350 e 355 31.200,00 

12301 (NF) 27.05.2013 256 24.000,00 

12280 (NF) 22.05.2013 345 a 350 e 355 124.800,00 

Total:  186.200,00 

 

Circunstâncias do pedido do Documento 08: Em abril de 

2013, ao que se recorda, para o Jogo teste, Carlos José foi 

chamado à residência Oficial, quando o Governador solicitou a 

compra de Camarotes para o jogo Santos e Flamengo. À época 

argumentou que havia muitos convidados para o evento e que a 

lotação do Camarote das Autoridades não comportaria a todos. 

As compras foram realizadas e os camarotes disponibilizados. 
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*Demais notas acostadas aos autos (fls.853/858). 
 

 
Outros esclarecimentos sobre o Documento 08: 
 

 
(a) No dia 25.05.2013 houve a inauguração do 
estádio MANÉ GARRINCHA, com a realização 
de jogo de futebol: 
 
“Santos e Flamengo vão fazer num sábado, em 25 
de maio, o jogo inaugural do Estádio Nacional de 
Brasília Mané Garrincha, pela rodada de abertura do 
Campeonato Brasileiro. A cerimônia de inauguração, 
no entanto, será quase um mês antes, em 21 de 
abril, data do aniversário de 53 anos da capital 
federal” 24 

(b) Às fls.2479/2515 consta Laudo Pericial nº 
1534/2017, ratificando que o serviço prestado 
não possui aderência ao objeto do Contrato 
nº523/2010 – NOVACAP, corroborando a 
narrativa do leniente. 

 

                                                           
24 http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,santos-e-flamengo-farao-1-jogo-do-mane-

garrincha-imp-,1005895  

http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,santos-e-flamengo-farao-1-jogo-do-mane-garrincha-imp-,1005895
http://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,santos-e-flamengo-farao-1-jogo-do-mane-garrincha-imp-,1005895
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• (fls.859/860) Documento 09: nota fiscal no valor de 

R$74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais) da AC 

BAR COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA, relativa à 

compra de bebidas para os camarotes no jogo de 25/05/2013, 

entre Santos e Flamengo. 

 

 

 

Outros esclarecimentos sobre o Documento 09:  

 

(a) Às fls.2479/2515 consta Laudo Pericial nº 
1534/2017, ratificando que o serviço prestado 
não possui aderência ao objeto do Contrato 
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nº523/2010 – NOVACAP, corroborando a 
narrativa do leniente. 

 

• (fls.861/862) Documento 10: nota fiscal no valor de 

R$65.624,00 (sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro 

reais) de CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUÇÕES 

CULTURAIS LTDA EPP, relativa ao serviço de buffet para os 

camarotes no jogo de 25.05.2013, entre Santos e Flamengo. 
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Outros esclarecimentos sobre o Documento 06:  

 

(a) (fls.1136/1137) Visando maior 
detalhamento, a representante da empresa 
CRISTINA ROBERTO BUFFET E 
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PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA EPP foi 
intimada a comparecer à Polícia Federal:: 
QUE reconhece a Nota Fiscal de fls. 862; QUE é 
Sócia-Proprietária da empresa CRISTINA 
ROBERTO BUFFET E PRODUÇÕES CULTURAIS 
LTDA EPP; QUE perguntada sobre o serviço que 
originou a nota em referência, respondeu que 
acredita que foi para inauguração do Estádio Mané 
Garrincha, considerando a data de aproximação 
desse documento fiscal; QUE perguntada se possui 
algum tipo vínculo com Representante do Consórcio 
Brasília 2014 e/ou agente político que pudesse 
ensejar a contratação em referência, respondeu que 
não e que a mesma se deu de forma aleatória, como 
todas as demais; QUE vendeu as instalações de 
citada empresa, não possuindo documentos da 
época da nota fiscal de fls. 862; QUE, contudo, 
apresenta cópia de e-mail contendo tabela sobre o 
serviço citado indicando que se tratava da 
inauguração do Estádio Mané Garrincha; QUE 
acrescenta que chegou a realizar pequenos lanches 
para o Consórcio Brasília 2014, mas conforme 
informado não possui mais documentação correlata. 
 

 
(b) Às fls.2479/2515 consta Laudo Pericial nº 
1534/2017, ratificando que o serviço prestado 
não possui aderência ao objeto do Contrato 
nº523/2010 – NOVACAP, corroborando a 
narrativa do leniente. 
 

• (fls.863/865) Documento 11: nota fiscal e recibo no valor de R$ 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) de MANOELA FIALHO 

FERNANDES SANTIAGO, relativos ao serviço de locação de 

vasos ornamentais para os camarotes do jogo de 25.05.2013, 

entre Santos e Flamengo. 
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Outros esclarecimentos sobre o Documento 11:  

 

(a) (fl.630) Visando maior detalhamento, a 
sócia da empresa DONAFLOR, senhora 
MANOELA FIALHO FERNANDES SANTIAGO 
foi intimada a comparecer à Polícia Federal: 
QUE é sócia proprietária da empresa MANOELA 
FILHO FERNANDES SANTIAGO (nome fantasia 
DONA FLOR EVENTOS); QUE o objeto social da 
empresa é aluguel de utensílios para realização de 
eventos, como mesas, cadeiras, vasos e toalhas); 
QUE reconhece recibo e nota fiscal expedidos no dia 
22/05/2013 ao consórcio Brasília 2014 no valor de 
quatro mil e quinhentos reais; QUE perguntada como 
foi a contratação de sua empresa, respondeu que foi 
procurada de uma pessoa de nome JOANA, 
informando que seria responsável pela organização 
da inauguração do estádio Mané Garrincha, 
necessitando alugar vasos para o evento em 
referência; QUE então o valor de quatro mil e 
quinhentos refere-se a locação de dez vasos 
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ornamentais, por três dias; QUE essa foi a única 
contratação realizada pela empresa da declarante 
vinculada ao estádio Mané Garrincha; QUE 
apresenta neste ato cópia de rascunho de e-mail que 
seria enviado à Sra. JOANA para tratativas do 
contrato em referência; QUE também apresenta e-
mail encaminhado ao Sr. GUSTAVO, funcionário da 
Andrade Gutierrez, encaminhando cópia do contrato 
em referência; QUE esse segundo e-mail será 
encaminhado também via e-mail à Autoridade 
Policial, para juntada ao presente termo 

 

(b) Às fls.2479/2515 consta Laudo Pericial nº 
1534/2017, ratificando que o serviço prestado 
não possui aderência ao objeto do Contrato 
nº523/2010 – NOVACAP, corroborando a 
narrativa do leniente. 

 

• (fls.866/867) Documento 12: recibo no valor de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) da PARÓQUIA SÃO PEDRO DE 

TAGUATINGA, relativo à doação realizada pela AG para a Festa 

de Pentecostes. Há, ainda, outros 02 (dois) recibos com o 

mesmo objeto, de R$20 mil e R$100 mil, acostados às 

fls.451/452. 

 

Circunstâncias do pedido do Documento 12: No primeiro 

semestre de 2014, Carlos José foi chamado ao Palácio dos 

Buritis, em uma sala contígua ao Gabinete do Governador, e o 

então Governador Agnelo Queiroz solicitou que a Andrade 

Gutierrez realizasse uma doação à Paróquia São Pedro de 

Taguatinga, no valor de R$300.000,00 (Trezentos mil reais), 

para os festejos de Pentecostes. 
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*Demais notas acostadas aos autos (fls.451/452.) 

 

Outros esclarecimentos sobre o Documento 12:  

  

(a) (fl.615) Visando maior detalhamento, o 
representante legal da Paróquia São Pedro, 
senhor MOACIR ANASTÁCIO DE 
CARVALHO, foi intimado a comparecer à 
Polícia Federal: QUE é padre responsável pela 
paróquia São Pedro, de Taguatinga; QUE 
reconhece os recibos no valor de cem mil reais, de 
31/05/2010 e vinte mil reais, de 07/05/2010 (vide 
fl.451/452), ora apresentados pela Autoridade 
Policial; QUE acredita que esse depósito se deu 
para doação vinculada à festa de pentecostes 
daquele ano; QUE perguntado sobre quem poderia 
ter solicitado essa doação à Andrade Gutierrez, 
respondeu que não sabe precisar se foi alguém da 
comunidade e/ou o Sr. ARRUDA; QUE perguntado 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS 
 

152 

se ARRUDA frequentava a Paróquia São Pedro, 
respondeu que sim, mas em especial em datas 
especiais como a festa de pentecoste e também 
alguns domingos à noite; QUE perguntado 
respondeu que apenas uma vez foi à casa oficial 
do Sr. ARRUDA para celebrar missa no início do 
seu governo; QUE também se recorda de uma 
outra visita na residência oficial, ainda na gestão do 
Sr. ARRUDA, sobre o centro de evangelização; 
QUE também chegou a conhecer o Sr. AGNELO 
pois o mesmo frequentava a paróquia antes de ser 
eleito, bem como após a sua eleição; QUE gostaria 
de acrescentar que essa aproximação com os ex-
governadores se deu em razão da necessidade de 
obtenção de licenças para realização dos eventos 
vinculados à paróquia e não por vínculo pessoal 
com os nominados; QUE também se recorda que 
recebeu doações da VIA ENGENHARIA no valor 
de trezentos mil reais, no ano de 2014; QUE sabe 
que foi o Sr. AGNELO que solicitou a doação 
desse valor para festa de pentecoste, tendo o 
restante sido investido em terraplanagem; QUE 
não conhece ninguém da VIA ENGENHARIA e 
nem da ANDRADE GUTIERREZ; QUE apresenta 
neste ato cópia de relatório produzido no âmbito da 
operação lava jato, a qual foi citado em razão de 
doações realizadas pela OAS, tendo sido concluído 
pela ausência de ilegalidades vinculadas ao seu 
nome. 

 
(b) Às fls.616/627 consta Relatório Final do 
IPL nº2058/2015-SR/PF/PR, responsável por 
apurar o envolvimento do senhor MOACIR 
ANASTÁCIO em esquema criminoso 
envolvendo o ex-Senador da República 
JORGE AFONSO GIM ARGELO, mediante 
doações (OAS S.A) e atos de obstrução à 
investigação no âmbito de CPMI. Em síntese, 
concluiu-se que não houve contrapartida 
proporcionada pelo Padre em prol do senhor 
GIM ARGELLO. 
 
(c) Cabe recordar que o senhor GIM 
ARGELLO foi condenado pela Justiça Federal 
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do Paraná25 por ter demandado a Construtora 
OAS S.A para a realização de doação à 
Paróquia São Pedro: 
 
“(...) 
423. Para três dos crimes, houve exaurimento com 
o efetivo pagamento e recebimento das vantagens 
indevidas acertadas, as doações eleitorais de cinco 
milhões de reais pela UTC Engenharia, as doações 
eleitorais de dois milhões de reais pela Toyo Setal 
e a doação de R$ 350.000,00 à Paróquia São 
Pedro pela OAS.  
424. A realização de doações eleitorais registradas 
ou a de doação à Igreja não são, por si mesmas, 
ilícitas. Mas se doações eleitorais registradas são 
realizadas como forma de pagamento de propina 
em decorrência de acertos com agentes públicos, 
no caso por solicitação do então Senador Jorge 
Afonso Argello e para blindagem na Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito da Petrobrás, trata-
se de crime de corrupção. 
(...) 
439. O mesmo pode ser dito em relação ao 
pagamento de propina na forma de uma doação 
aparentemente lícita realizada a uma Igreja. Oculta 
ela na prática uma transação criminosa e torna 
desnecessário qualquer desdobramento posterior, 
já que o agente político obtinha ganhos com sua 
promoção indevida nas festividades realizadas 
pela Paróquia São Pedro. 
 
440. Não seria justificável premiar o criminoso por 
sua maior sofisticação e ardil, ou seja, por ter 
habilidade em tornar desnecessária ulterior 
ocultação e dissimulação do produto do crime, já 
que estes valores já lhe são concomitantemente 
repassados com a aparência de licitude. 
(...) 
463. Delimito a autoria, dolo e responsabilidades. 
 
464. Jorge Afonso Argello responde por seis crimes 
de corrupção passiva, três de lavagem de dinheiro 
e pela obstrução à investigação de organização 

                                                           
25 Decisão. Integra: http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-
content/uploads/sites/41/2016/10/Evento-495-SENT1.pdf 
 

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2016/10/Evento-495-SENT1.pdf
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2016/10/Evento-495-SENT1.pdf
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criminosa. Foi o autor principal de todos esses 
crimes, agindo com dolo direto(...)” (AÇÃO PENAL 
Nº 502217978.2016.4.04.7000/PR, SJPR, de 
13.10.2016) 

 
(d) Instado a apresentar maiores 
detalhamentos sobre doações oriundas de 
Construtoras, o senhor MOACIR encaminhou 
o documento de fl.1011: 
 

Data Valor Empresa 

10.05.2010 20 mil AG 

31.05.2010 100 mil AG 

04.06.2014 300 mil AG 

14.04.2014 300 mil VIA ENG. 

 

• (fls.868/880) Documento 13: contrato de prestação de 

serviços firmado com ALCOFORADO E BARRETO, 

CONSULTORES JURÍDICOS ASSOCIADOS, no valor de R$ 

50.000,00 mensais e respectivas Notas Fiscais. Trata-se de 

contrato de prestação de serviços reais, porém utilizado para a 

transferência de recursos (propina), especificamente nas notas 

anexadas (valores a maior). 

 

Circunstâncias do pedido do Documento 13: Entre os meses 

de Julho e Agosto do ano de 2012, na residência oficial, o 

Governador Agnelo Queiroz solicitou que fosse repassado ao Sr. 

Luiz Carlos Alcoforado o montante de R$800.000,00 (oitocentos 

mil reais). Tendo em vista a dificuldade da Andrade Gutierrez em 

atender a essa demanda por meio da disponibilização do valor 

em espécie, a Andrade Gutierrez operacionalizou o repasse 

solicitado utilizando-se de um contrato de Consultoria firmado 

com o Escritório Alcoforado e Barreto. Assim, em depósitos 

mensais, com emissão de notas fiscais superiores ao valor 
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mensal contratado (R$ 50.000,00), conseguiu-se atender ao 

repasse. 

 

Contrato: 

 
        (Página 01) 
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         (Página 02) 

 

 
(Página 06) 
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Tabela de Pagamentos a ALCOFORADO (confeccionada pela AG 
– fl.819): 

 

 

 
*Demais notas acostadas aos autos (fls.875/880). 
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Outros esclarecimentos sobre o Documento 13: 

 

(a) Cumpre destacar que a autoridade policial 
requisitou ao escritório em referência à 
apresentação de documentos, pareceres e etc., 
que demonstrassem a execução desse contrato, 
capazes de subsidiar o pagamento de 
R$1.535.000,00 em 12 meses. Em síntese, o 
escritório apresentou documentos que fazem 
referência à prestação de serviços jurídicos. 
Contudo, o contrato é orçado em 12 (doze) 
pagamentos mensais de R$50.000,00 
(totalizando R$600 mil), e, conforme notas 
fiscais acostadas aos autos, a AG transferiu ao 
escritório de advocacia R$935 mil a mais do 
valor formalmente pactuado nos setes meses 
respectivos (setembro/novembro/dezembro 
de 2011 e janeiro/fevereiro/março/abril/2012), 
corroborando, assim, a narrativa do leniente. 
 

Nota Fiscal Data/ Emissão Valor 

117 24.09.2012 190.000,00 

139 09.11.2012 170.000,00 

143 03.12.2012 185.000,00 

156 06.02.2013 158.000,00 

168 04.03.2013 185.000,00 

184 11.04.2013 185.000,00 

 

(c) (fls.881/1038) ROBERTO XAVIER DE CATRO JÚNIOR 

(leniente), Engenheiro da AG, Membro de Grupo formado pela AG 

e VIA para a confecção do Edital do Estádio e Gerente do 

Contrato nº523/2010 firmado entre Consórcio Brasília 2014 (por 

parte da AG) e a NOVACAP. (Cumpre destacar que o Termo de 

Declarações do nominado, explicitando o contexto dos 

documentos a seguir, está reproduzido na integra no próximo 

tópico do presente Relatório). 
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• (fls.1120/1126) Documento 1: Contrato de aluguel da sala 

localizada no Edifício América Office Tower, onde eram 

realizados os encontros do grupo de estudos do projeto do 

Estádio Nacional de Brasília formado por integrantes da Andrade 

Gutierrez e da Via Engenharia, conforme declarações formais. 
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(...) 

 
*Contrato completo acostado aos autos (fls.1120/1126). 

 

• (fls.1038) Documento 2: 01 Pen drive, com arquivo 

contendo Planilha de Excel (“Planilha valor total” )que descreve 

as quantidades reais do projeto que seria licitado, já com 

redução de escopo, ou seja, excluindo assentos, guarda-corpo, 

gramado, placar eletrônico e cobertura. Documento produzido 
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pelo “Grupo de Estudo” formado pelas licitantes (AG e VIA) 

modificado pela última vez em 16.10.2009. 

 

 
À fl.1926 consta Laudo Pericial nº1041/2017-SETEC, atestando a citada data 
de modificação desse arquivo. À fl.2508 consta o Laudo Pericial 
nº1534/2014-INC, atestando que se trata de indício de acesso irregular a 
informação privilegiada. 

 

• (fl.1038) Documento 3: 01 Pen drive com arquivo contendo 

Planilha de Excel (“PLANILHA NOVACAP”) que descreve as 

quantidades licitadas, já reduzidas artificialmente, entregue pelo 

grupo de estudos à NOVACAP. Arquivo modificado pela última 

vez em 19.01.2010, mesma data da publicação da segunda 

parte do edital. 

 

 
À fl.1930 consta Laudo Pericial nº1041/2017-SETEC, atestando a citada data 
de modificação desse arquivo. 

 

• (fl.1038) Documento 4: 01 Pen drive com arquivo contendo 

apresentação de Power point com o projeto original apresentado 

ao Governador em reunião na residência oficial em águas claras, 

conforme declarações formais. Arquivo modificado pela última 

vez em 26.10.2009. 
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À fl.1927 consta Laudo Pericial nº1041/2017-SETEC, atestando a citada data 
de modificação desse arquivo. 

 

• (fl.1038) Documento 5: 01 Pen drive com arquivo contendo 

Planilha de Excel que descreve as composições ajustadas e 

justificativas que a NOVACAP apresentou ao TCDF 

(“Composições Justificativas TCDF”), em função da suspensão 

do edital, conforme declarações formais. Arquivo modificado 

pela última vez em 24.08.2010. 

 

 
À fl.1929 consta Laudo Pericial nº1041/2017-SETEC, atestando a citada data 
de modificação desse arquivo. 

 

• (fls.913/917) Documento 6: 04 (quatro) notas fiscais 

emitidas pela empresa CCN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

LTDA para geração de valores (propina), totalizando o valor de 

R$2.420.000,00 (dois milhões quatrocentos e vinte mil reais) 

bruto, dos quais foram devolvidos R$ 2.000.000,00 (dois milhões 

de reais) em espécie. Não foi localizado o contrato. Não houve 

prestação de serviços, conforme declarações formais. 

 

Outros esclarecimentos sobre o Documento 06: 
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(a) (fls.390/396) ROBERTO XAVIER DE 
CATRO JÚNIOR prestou esclarecimento 
nesta esfera policial, apresentando os 
seguintes detalhamentos sobre o 
documento em referência: “QUE depois da 
assinatura do contrato em referência, MARCOS 
VINICIUS informou ao declarante que havia um 
compromisso de pagamento de propina de três por 
cento para o governador AGNELO e um por cento 
para o vice, Sr. TADEU FILIPELLI; QUE então JOÃO 
MARCOS informou ao declarante que a partir de 
novembro de 2011 havia necessidade de geração de 
dinheiro para pagamento dessa propina; QUE 
DAGOBERTO indicou a CONCRECON para auxiliar 
nesse processo de recebimento de dinheiro; QUE na 
sequencia foi realizada uma reunião com os 
representantes da CONCRECON, PAULO BORGES 
e MARCELO REGUFFE, o declarante e 
DAGOBERTO; QUE nessa reunião ficou 
estabelecido que a CCN, que faz parte do grupo 
CONCRECON, iria firmar contrato com o consórcio 
Brasília 2014, visando auxiliar na geração desses 
valores para pagamento de propina; QUE a 
CONCRECON forneceu concreto para a obra no 
valor aproximadamente de trinta milhões, salvo 
engano; QUE o objeto do contrato com a CCN e o 
Consórcio Brasília 2014 era elaboração de traços de 
concreto; QUE salvo engano o valor desse contrato 
era de quatro milhões de reais, aproximadamente; 
QUE perguntado sobre a execução do objeto desse 
contrato, respondeu que a elaboração do real traço 
de concreto não foi feita pela CCN e sim pela 
empresa HOLANDA ENGENHARIA, logo, esse 
contrato foi firmado para geração de valores para 
pagamento de propina; QUE perguntado sobre 
quem eram os representantes da CCN responsáveis 
por essa tratativa, respondeu quer eram os senhores 
PAULO BORGES e MARCELO REGUFFE; QUE 
PAULO BORGES é o proprietário da CCN e, salvo 
engano, acredita que MARCELO REGUFFE é o 
preposto da empresa; QUE perguntado sobre a 
motivação da aceitação da CCN na simulação do 
citado contrato de traços de concreto, respondeu 
que a CONCRECON já era subcontratada do 
consórcio e que já havia tratativas entre os seus 
representantes; QUE as notas referentes a esse 
contrato fictício serão apresentadas pela AG(...).” 
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*Demais notas acostadas aos autos (fls.913/917). 

 

Nota Fiscal Data/ Emissão Valor 

724 13.03.2012 605.000,00 

725 13.03.2012 605.000,00 
726 13.03.2012 605.000,00 
727 13.03.2012 605.000,00 

 

(b) Às fls.2479/2515 consta o Laudo Pericial 
nº1537/2017, trazendo incongruências sobre as 
referidas NFs: (01) “A primeira incongruência 
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está no fato das 4 notas serem datadas do 
mesmo dia 13/03/2012”; (02) “Pelas 
incongruências identificadas os serviços 
descritos nas notas fiscais da empresa CCN, no 
valor de R$ 2.420.000,00 (dois milhões, 
quatrocentos e vinte mil reais), a preços de 
13/03/2012, tem indícios de não terem sido 
executados da forma descrita.”  
 
(c) Note-se, assim, que a análise pericial 
corrobora a versão do leniente, indicando que, 
de fato, o contrato com a CCN teve a finalidade 
de gerar valores para o pagamento de propina. 
 

• (fls.912/962) Documento 7: Contratos, termo aditivo e cinco 

notas fiscais emitidas pela empresa CPC ESTRUTURAS para 

geração de valores, totalizando o valor líquido gerado de 

R$2.500.000,00 (dois milhões quinhentos mil reais). Houve 

prestação de serviços por essa empresa, sendo possível 

distinguir os valores destinados à geração, conforme explicação 

a seguir: 

 

Outros esclarecimentos sobre o Documento 06: 

 

(a) (fl.922) Nota 485, no valor de R$ 592.768,22 
(quinhentos e noventa e dois mil, setecentos e 
sessenta e oito reais e vinte e dois centavos). 
Essa nota foi feita integralmente para geração 
de valores, que pode ser identificado, pois o 
serviço cobrado (“Mobilização de Canteiro 
Equipamentos para Execução dos Serviços 
de Montagem dos Contraventamentos 
Provisórios da Obra do Estádio Nacional de 
Brasília”) não está no escopo do contrato da 
CPC com o Consórcio;  
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(Página 03 do Contrato em referência, com descrição dos 
serviços a serem prestados pela CPC, destacando-se a ausência 
do serviço constante na NF 485). 
 

 
(b) Nas demais notas, a geração pode ser 
identificada pela cobrança do item “transporte 
e lançamento das estruturas do 
contraventamento” (fls.926, 929, 931), para o 
qual foi feito um termo aditivo específico com 
esse item (fls.919/912).  

 

Número 
da Nota 

Data 
Emissão 

Valor da Nota 
(R$) 

Valor Gerado 
(R$) 

485 02.12.11 592.768,22 500 mil 

500 09.01.12 2.664.940,84 500 mil 

504 08.02.12 3.593.749,05 500 mil 

511 08.03.12 3.246.320,18 500 mil 
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514 04.04.12 2.621.011,67 500 mil 

 

(c) Às fls.2479/2515 consta o Laudo Pericial 
nº1537/2017, trazendo incongruências sobre a 
referidas NFs; 
 
(d) Note-se, assim, que a análise pericial 
corrobora a versão do leniente, indicando que, 
de fato, o contrato com a CPC teve a finalidade 
de gerar valores para o pagamento de propina. 
 

• (fls.963/969) Documento 8: 3 (três) notas fiscais de 

serviços prestados pela empresa MARAZUL ASSESSORIA E 

COMUNICAÇÃO SOCIAL, de filmagem de autoridades no 

estádio, totalizando R$199.900,00 (cento e noventa e nove mil e 

novecentos reais). Tais serviços foram pagos pelo consórcio, 

mas não faziam parte do escopo do contrato. 
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*Demais notas acostadas aos autos (fls.963/969). 

 
 

Número da 
Nota 

Data 
Emissão 

Valor da Nota 
(R$) 

026 20.06.2011 59.900,00 

078 08.11.2012 70.000,00 

081 07.01.2013 70.000,00 
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• (fls.970/980) Documento 9: contrato e 2 (duas) notas fiscais 

da empresa P.A CONSULTORIA E PROJETO DE 

ENGENHARIA, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 

reais) cada uma. Não se podendo precisar quais desses valores 

podem ter sido encaminhados a MARUSKA, uma vez que a 

demanda chegou a ROBERTO XAVIER por meio de ALBERTO 

NOLLI da VIA ENGENHARIA. Não foi possível localizar até o 

momento os relatórios relativos a esse contrato. Da mesma 

forma apenas foi localizado o pagamento das (02) duas 

primeiras parcelas do contrato. 

 

• (fls.981/1006) Documento 10: comprovantes de viagem, 

passagens e estadia pagos pelo consórcio a funcionários da 

NOVACAP.                                         

 

(d) RODRIGO FERREIRA LOPES DA SILVA: (colaborador) 

Superintendente Comercial da AG no Centro Oeste, em 2009, 

atuando diretamente nos assuntos vinculados à obra o Estádio 

Nacional de Brasília. RODRIGO LOPES prestou esclarecimentos 

nesta esfera policial (transcrito na integra no item a seguir – vide 

fls.612/615) e - no ato de sua oitiva - comprometeu-se a 

apresentar Planilha descrevendo a cronologia das situações que 

que esteve presente. Cumpre certificar que para a realização 

dessa demanda a signatária disponibilizou cópia digitalizada do 

processo licitatório (Concorrência nº001/2009 - NOVACAP), 

sendo, na sequência, encaminhadas as seguintes informações 

(fls.1035/1038): 
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FATO PERIODO HISTÓRICO PERSONAGEM 

1º Entre 
março/2009 
e 
maio/2009. 

Reuniões de estabelecimento de 
cartel de empresas para a 
organização de mercado visando a 
distribuição das obras dos estádios 
destinados à Copa do Mundo 2014 
(Histórico de conduta do CADE). 

Clóvis Primo 

2º Mai/09 Comunicação para os subordinados 
Rodrigo Lopes e Carlos José da 
escolha de Brasília (Estádio Mané 
Garrincha) como alvo de preferência 
da Andrade Gutierrez. 

Clóvis Primo, 
Rodrigo Lopes e 
Carlos José 

3º Mai/09 Indicação e aval da parceria AG/VIA 
através do então Governador José 
Roberto Arruda. 

Flávio Machado e 
Fernando 
Queiroz 

4º Mai/09 Estabelecimento de parceria com a 
VIA ENGENHARIA para a conquista 
do contrato das obras da reforma do 
Estádio Mané Garrincha. 

Clóvis Primo, 
Flávio Machado, 
Rodrigo Lopes, 
Carlos José, 
Fernando 
Queiroz 

5º Entre 
maio/2009 
e 
julho/2009 

Elaboração das condições de 
participação no do edital de pré-
qualificação n. 001/2009, com a 
participação de funcionários da 
NOVACAP e representantes da 
AG/VIA. Tendo como produto final o 
termo de referência da página 181. 

Luiz Ronaldo 
(VIA), Carlos 
José(AG) e 
Eduardo 
Zanelatto (AG), e 
pela NOVACAP 
(confirmar os 
nomes com o 
Eduardo 
Zanelatto) 

6º  Jul/09 Publicação do edital de pré-
qualificação n. 001/2009, em 7 de 
julho de 2009 (fls.192). 

Funcionários da 
NOVACAP 

7º Ago/09 Entrega, recebimento e abertura dos 
documentos de habilitação na pré-
qualificação n. 001/2009, em 21 de 
agosto de 2009 (fls. 226). 

Funcionários da 
NOVACAP e 
representantes 
das empresas 
que participaram 
da licitação 

8º Out/09 Reunião com o então Governador 
José Roberto Arruda para ajustes 
com a OAS, quando o JRA impõe a 
parceria com a OAS. No mesmo dia, 
os representantes da AG se reúnem 
com o representante da Via 
(Fernando Queiroz) e da OAS (José 
Lunguinho), para combinar a 
participação da OAS na condição de 
sócia oculta conforme determinação 

José Roberto 
Arruda, Clóvis 
Primo, Rodrigo 
Lopes e Carlos 
José.  
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do então governador José Roberto 
Arruda.  

9º Nov/09 Divulgação do resultado da pré-
qualificação n. 001/2009, em 
17/11/2009 (fls.7244). 

Funcionários da 
NOVACAP 

10º.  Dez/09 Homologação do resultado da pré-
qualificação n. 001/2009, em 25 de 
novembro de 2009 (fls.7256). 

Funcionários da 
NOVACAP 

11º Dez/09 Elaboração do orçamento base para 
o oferecimento das propostas 
comerciais, com a participação de 
funcionários da NOVACAP e 
representantes da AG/VIA. 

Luiz Ronaldo 
(VIA), Carlos 
José(AG) e 
Eduardo 
Zanelatto (AG), e 
pela NOVACAP 
(confirmar os 
nomes com o 
Eduardo 
Zanelatto) 

12º Jan/10 Aprovação do orçamento e elementos 
técnicos para o prosseguimento da 
pré-qualificação n. 001/2009 
(fls.8286). 

Funcionários da 
NOVACAP 

13º Jan/10 Edital de pré-qualificação n. 
001/2009, apresentação da proposta 
de preços, em 19 de janeiro de 2010 
(fls.8290). 

Funcionários da 
NOVACAP 

14º Fev/10 Reunião entre Rodrigo Lopes/AG e 
João Pacífico/CNO para combinar a 
reciprocidade de propostas de 
cobertura para os estádios de Brasília 
(AG/Via) e Pernambuco (CNO), em 
24/02/2010. 

Rodrigo 
Lopes/AG e João 
Pacífico/CNO.  

15º 
 

Apresentação das propostas 
comerciais das empresas consórcio 
AG/Via, CNO e OAS, perante a 
NOVACAP, em 17 de junho de 2010 
(fls.9154). 

Funcionários da 
NOVACAP e 
representantes 
das empresas.  

 

 

Em suma, as informações apresentadas pelo 

Colaborador ratificam a suspeita de que coube a AG e a VIA a 
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confecção do Edital da Concorrência nº01/2009, favorecendo-as com 

a consagração do Consórcio Brasília 2014, ao final. 

 

(e) (fls.1264/1371) GUSTAVO ROCHA ALVES DE OLIVEIRA 

(leniente), Gerente Administrativo do Consórcio Brasília 2014 

(AG e VIA) de 2010 a 2013, responsável pelas áreas de 

Suprimentos, Departamento Pessoal, Financeiro, Contabilidade, 

Comunicação e TI. (Cumpre destacar que o Termo de 

Declarações do nominado, explicitando o contexto dos 

documentos a seguir, está transcrito parcialmente após cada 

título e na integra no próximo tópico do presente Relatório). 

 

• (fls.1264/1304) Documento 01: Contratos, Recibos, Notas 

Fiscais e Comprovantes de Depósitos Bancários relativos à 

contratação fictícia realizada entre o Consórcio BSB 2014 e a 

empresa BSB FUNDAÇÕES E ENGENHARIA LTDA, voltada à 

“geração de valores” para pagamento de propina. 

 

Outros esclarecimentos sobre o Documento 01: 

 
(a) (fls.1260/1266) GUSTAVO ROCHA prestou 
esclarecimento nesta esfera policial, 
apresentando os seguintes detalhamentos 
sobre o documento em referência: “QUE em 
meados de 2011 foi informado por seus superiores, 
ROBERTO XAVIER e CARLOS JOSÉ sobre a 
necessidade de geração de valores em espécie, 
para atender a compromissos; QUE o depoente não 
participou de qualquer tratativa para tais 
compromissos; QUE em sua maioria, a geração 
ocorreu através de contratos de prestação de 
serviços fictícios, firmados com empresas 
subcontratadas do consórcio que efetivamente 
prestavam outros serviços na obra; QUE por vezes 
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o depoente era demandado para viabilizar a 
assinatura dos contratos de prestação de serviços 
fictícios; QUE cabia ao depoente receber a 
devolução dos valores pagos a maior pelas 
empresas subcontratadas; QUE esses valores eram 
entregues ao depoente e ficavam guardados em um 
cofre no canteiro da obra até o final de 2013; QUE a 
geração de dinheiro foi feita através das seguintes 
empresas: BSB Fundações, EF Consultoria, CPC, 
CCN, VEROS AMBIENTAL, SUPORTE Engenharia, 
TM Engenharia, LMD e STED Consultoria; QUE, em 
função da documentação levantada pela 
investigação interna da Andrade Gutierrez o 
depoente tem condições de precisar maiores 
detalhes quanto aos valores gerados; QUE, com 
relação à BSB, o depoente teve contato com 
RENATO SALLES CORTOPASSI, representante da 
empresa indicado pela VIA, na pessoa de 
DAGOBERTO, em meados de 2011, que apresentou 
propostas comerciais para prestação de serviços de 
prova de carga, que ora apresenta; QUE esse 
serviço foi totalmente fictício, mas essa empresa 
chegou a prestar outros serviços de fato executados; 
QUE foram emitidas 3 notas fiscais contra o 
Consórcio, totalizando um valor bruto de R$ 
154.100,00 (cento e cinquenta e quatro mil e cem 
reais), que apresenta neste ato; QUE descontados 
os custos de impostos e taxa, RENATO entregava 
os valores diretamente ao depoente no próprio 
canteiro da obra, não se recordando ao certo como 
se fazia o contato com RENATO.” 
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*Demais notas fiscais e documentos correlatos acostados aos 
autos (fls.1264/1304).  
 
 

Contrato 
nº 

Recibo  NF  Data 
Emissão 

Valor 
Gerado 

Páginas 

PR 3627-11 001162 48 05.07.11 R$39.100,00 1268/1277 

PR 3626-11 001461 66 25.08.11 R$57.500,00 1278/1286 

PR 3647-11 002076 97 06.12.11 R$57.500,00 1287/1296 

PR 3679-11 002181  - 03.11.11 R$56.350,00 1297/1302 

 
 

• (fls.1303/1319) Documento 02: Contratos, Recibos, Notas 

Fiscais e Comprovantes de Depósitos Bancários relativos à 

contratação fictícia realizada entre o Consórcio BSB 2014 e a 

empresa CONSULT CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
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LTDA, voltada à “geração de valores” para pagamento de 

propina. 

 

Outros esclarecimentos sobre o Documento 02: 

 
(a) (fls.1260/1266) GUSTAVO ROCHA prestou 
esclarecimento nesta esfera policial, 
apresentando os seguintes detalhamentos 
sobre o documento em referência: “(...)QUE 
no caso da CONSULT, não houve devolução de 
valores em espécie, tendo a própria empresa já dado 
a destinação ao dinheiro; QUE no entanto o 
depoente sabe afirmar que não houve a devida 
prestação de serviços da referida empresa, pois foi 
responsável pela interlocução com o representante 
da empresa, o qual não sabe nominar, para viabilizar 
a assinatura do contrato e uma das dificuldades era 
justamente criar um objeto contratual compatível 
com as atividades desenvolvidas pelo consórcio; 
QUE o contrato com a CONSULT foi assinado em 
05/12/2011, no valor de R$ 1.650.000,00 (um 
milhão, seiscentos e cinquenta mil e cinquenta 
reais), que foram pagos através de quatro notas 
fiscais; QUE apresenta neste ato o contrato e as 
notas da CONSULT.” 
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*Demais Recibos/Notas Fiscais acostados aos autos 
(fls.1303/1390). 

 

 
Contrato 
fls.1304/1306 

Recibo NF Valor Gerado Páginas 

2181 707 R$412.500,00 1307/1310 

2550 709 R$500.000,00 1311/1314 

2722 711 R$428.830,00 1375/1380 

2975 714 R$312.700,00 1315/1318 

 
 

• (fls.1319/1337) Documento 03: Contratos, Recibos, Notas 

Fiscais e Comprovantes de Depósitos Bancários relativos à 

contratação fictícia realizada entre o Consórcio BSB 2014 e a 
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empresa EF ENGENHARIA CONSUTLT. TREINAMENTO, 

voltada à “geração de valores” para pagamento de propina. 

 

Outros esclarecimentos sobre o Documento 03: 

 
(a) (fls.1260/1266) GUSTAVO ROCHA prestou 
esclarecimento nesta esfera policial, 
apresentando os seguintes detalhamentos 
sobre o documento em referência: “QUE com 
relação à EF Consultoria, no final de 2011, diante da 
demanda sofrida pela geração de recursos, o 
depoente procurou o representante da EF, EDALMO 
FERREIRA e solicitou ajuda para a geração; QUE ao 
que se recorda, a EF não chegou a formalizar um 
contrato, mas emitiu 3 notas para a consórcio para 
geração, totalizando o valor bruto de R$ 585.000,00 
(quinhentos e oitenta e cinco mil reais), e 3 notas 
fiscais para a Construtora Andrade Gutierrez, 
totalizando o valor bruto de R$ 660.000,00 
(seiscentos e sessenta mil reais), todos 
apresentadas neste ato; QUE os valores eram 
devolvidos por EDALMO no canteiro da obra do 
estádio ao depoente, depois de descontados os 
impostos e taxas; QUE para fazer a entrega, 
EDALMO ligava para o celular pessoal do depoente 
(número 61-981319450); QUE informa o celular de 
EDALMO: (61) 999731198; QUE todos os serviços 
vinculados as notas da EF são fictícios.” 
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* Demais Recibos/Notas Fiscais acostados aos autos 

(fls.1319/1337). 
 
 

NF Recibo Data Valor  Páginas 

351 2428 01.02.12 195 mil 1326/1329 

352 2721 13.03.12 195 mil 1330/1333 

353 3203 14.05.12 195 mil 1334/1337 

354 0122 06.06.12 220 mil 1320/1323 

355 0129 05.07.12 220 mil 1324/1325 

 
 

• (fls.1338/1362) Documento 04: Contratos, Recibos, Notas 

Fiscais e Comprovantes de Depósitos Bancários relativos à 

contratação fictícia realizada entre o Consórcio BSB 2014 e a 
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empresa STED CONSULTORIA LTDA, voltada à “geração de 

valores” para pagamento de propina. 

 

Outros esclarecimentos sobre o Documento 04: 

 
(a) (fls.1260/1266) GUSTAVO ROCHA prestou 
esclarecimento nesta esfera policial, 
apresentando os seguintes detalhamentos 
sobre o documento em referência: “QUE da 
mesma forma a STED era uma empresa que 
pertencia a um empregado da AG no consórcio do 
BRT,  PAULO AGUINALDO, que era remunerado 
através desta empresa; QUE o depoente formalizou 
o contrato com a STED para a geração de caixa para 
os compromissos do Estádio, e foram emitidas 4 
notas fiscais, totalizando o valor bruto de R$ 
1.997.000,00; QUE, abatidos os impostos os 
recursos eram devolvidos pelo próprio PAULO no 
canteiro das obras do Estádio; QUE o depoente 
guardava os valores gerados e quando demandado 
entregava para CARLOS JOSÉ, RODRIGO LEITE e 
RODRIGO LOPES.” 

 

(f) (fls.793/794) RICARDO CURTI JÚNIOR (leniente) Engenheiro 

da AG e Gerente do Contrato nº523/2010 firmado entre Consórcio 

Brasília 2014 (por parte da AG) e a NOVACAP. (Cumpre destacar 

que o Termo de Declarações do nominado, explicitando o 

contexto dos documentos a seguir, está transcrito parcialmente 

após cada título e na integra no próximo tópico do presente 

Relatório). 

 

• (fls.795/806) Documento 01: Cópia de Contrato 

supostamente fictício firmado entre a empresa P.A 

ENGENHARIA E COMÉRCIO – EIRELI e a AG, no valor de 

R$177 mil, datado de 1º.12.2014, assinado por RODRIGO 
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LEITE VIEIRA (AG), RICARDO CURTI (AG) e PEDRO AFONSO 

DE OLIVEIRA ALMEIDA (PA). Segundo relatado pelos 

representantes da AG, o mesmo serviria para gerar propina 

destinada a sra. MARUSKA LIMA, naquele ano. 

 

 
(Página 1) 

 

 
(Página 23) 
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Outros esclarecimentos sobre o Documento 01: 

  

(a) (fls.793/794) RICARDO CURTI prestou 
esclarecimentos nesta esfera policial, 
apresentando os seguintes detalhamentos 
sobre o documento em referência: QUE no 
final de 2014 recebeu uma demanda de RODRIGO 
LEITE, gerente comercial da Andrade Gutierrez, 
para realizar um pagamento para a então presidente 
da NOVACAP, Maruska Lima de Souza Holanda, 
através da empresa P.A. ENGENHARIA E 
COMÉRCIO – EIRELI, decorrente de um 
compromisso assumido em função das obras do 
Estádio Nacional de Brasília, pagando a esta 
empresa o montante de R$ 177.000,00 (cento e 
setenta e sete mil reais); QUE essa empresas era do 
Professor Pedro Afonso de Oliveira Almeida e que 
não houve prestação de serviços efetivos; QUE não 
foi entregue à AG qualquer parecer técnico do 
escopo do contrato em referência; QUE assinaram o 
contrato pela AG, o depoente e RODRIGO LEITE, 
em 01/12/2014. 
 

(a) (fls.158/159) RODRIGO LEITE VIEIRA 
também ponderou sobre esse tema: QUE em 
outubro de 2014 foi realizado aditivo da obra do 
Mané Garrincha cujo objeto era o índice de reajuste 
de mão de obra, em que o Sr. ALBERTO NOLLI, 
Diretor da VIA, informou ao declarante as tratativas 
para o pagamento de um por cento de propina sobre 
o valor desse aditivo, em torno de cinquenta milhões 
de reais, para a Sra. MARUSKA LIMA DE SOUZA 
HOLANDA, Presidente da TERRACAP e o Sr. 
NILSON MARTORELLI, então presidente da 
NOVACAP; QUE então foram repassados 
quinhentos mil para a Sra. MARUSKA e mais 
quinhentos para o Sr. MATORELLI; QUE esse 
pagamento foi feito na seguinte proporção, coube a 
AG pagar duzentos e cinquenta mil para MARUSKA 
e duzentos e cinquenta para MATORELLI; QUE 
contudo a AG pagou apenas cento e setenta e cinco 
mil reais para MARUSKA, feito através de um 
fornecedor de nome PEDRO (conhecido como 
professor PEDRO), dono de empresa de consultoria 
técnica; QUE se compromete a apresentar dados 
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qualificativos de PEDRO e o contrato firmado com 
sua empresa, utilizado para simular despesa que 
gerou o citado pagamento; QUE esclarece que esse 
contrato com PEDRO para quitar esse compromisso 
da obra do estádio foi realizado na obra do BRT 
GAMA.” 

 
• (fls.807/808) Documento 02: Nota de débito do consórcio 

Brasília 2014, no valor de R$5.333.333,34, visando gerar R$2 

milhões para pagamento de propina ao Governador AGNELO 

QUEIROZ. 

 

 

 

Outros esclarecimentos sobre o Documento 02: 

  

(a) (fls.793/794) RICARDO CURTI prestou 
esclarecimentos nesta esfera policial, 
apresentando os seguintes detalhamentos 
sobre o documento em referência: “QUE em 
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maio de 2015, a pedido do RODRIGO LEITE, foi 
emitida uma Nota de Débito no âmbito do Consórcio 
do Estádio Nacional de Brasília, no valor de R$ 
5.333.333,34, que serviria para fazer frente a um 
pagamento no valor de R$ 2.666.666,67 a ser 
repassado para a VIA, visando gerar R$ 
2.000.000,00 líquidos, que seriam para honrar 
compromissos comerciais junto ao governador 
AGNELO QUEIROZ; QUE não tem conhecimento de 
quais seriam esses compromissos; QUE o valor de 
R$ 5.333.333,34 da Nota de Débito se deu para 
manter o equilíbrio contábil no âmbito do Consórcio, 
mas que o compromisso era de R$ 2.000.000,00.” 

 

(g) (fl.1038) EDUARDO ALCIDES ZANELATTO (leniente), Gerente 

Comercial da AG, Membro do Grupo de Estudo formando entre AG e 

VIA, e responsável pela interface com a NOVACAP para tratar sobre 

o Estádio de Brasília/DF (2009/2010). 

 

▪ (fl.1038) Documento 1: 01 Pen drive com arquivo contendo 

documento em PDF (“CADERNO TÉCNICO PRÉ 

QUALIFICAÇÃO – ÚLTIMA VERSÃO”) que descreve critérios 

técnicos licitados, entregue pelo grupo de estudos à NOVACAP. 

Arquivo modificado pela última vez em 15.07.2009, véspera da 

publicação da primeira parte do edital, que ocorreu em 

20.07.2009. 

 

 
À fl.1930 consta Laudo Pericial nº1041/2017SETEC, atestando a citada data 
de modificação desse arquivo. 

 

(h) (fls.322/354) ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A 
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• Cópia autenticada de Contrato de Prestação de Serviço de 

Assessoria e Consultoria Jurídica, firmado entre AG e 

WELLINGTON MEDEIROS - ADVOGADOS, para prestação de 

serviços advocatícios e de assessoria jurídica em matéria de 

Direito Administrativo, em especial Licitações Públicas e 

Licitações, orçado em R$1.8000.000,00. Segundo relatado por 

FLÁVIO GOME MACHADO FILHO e RODRIGO FERREIRA 

LOPES (Executivos da AG e Colaboradores), a Construtora 

simulou a feitura desse documento com o Escritório 

supramencionado, visando realizar os pagamentos de propina a 

JOSÉ ROBERTO ARRUDA, sem efetiva prestação de serviço. 

Note-se que o contrato não apresenta maiores especificações e 

sequer consta a assinatura das testemunhas do ato. Ademais, a 

data de assinatura (02.05.2014) vincula-se, exatamente, ao 

período pré-eleitoral da Campanha para Governador do DF, a 

qual ARRUDA pretendia participar e teria pedido “apoio 

financeiro” a AG. 

 

A autoridade policial requisitou ao escritório de advocacia a 

apresentação de documentos, pareceres etc., que 

demonstrassem a execução desse contrato, capazes de 

subsidiar o pagamento de R$1.800.000,00 em apenas 04 meses 

(vigência contratual – de junho a setembro de 2014). Em síntese, 

o escritório limitou-se a encaminhar cópia do Edital de Pré-

qualificação nº001/2014, disponível em fontes abertas 

(fls.677/768), bem como alguns registros simplórios, sem 

maiores esclarecimentos, maliciosamente denominados “Ata de 

Reunião”, mas que em nada se assemelham a confecção de Ata 

de uma pessoa jurídica idônea (fls.770/773). Logo, não houve 
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demonstração no trâmite deste IPL de qualquer documento 

que atribuísse o mínimo lastro legal à prestação de serviço 

jurídico orçado em quase R$2 milhões. 

 

Outrossim, em declarações, RODRIGO FERREIRA LOPES 

(fls.612/614) expôs os seguintes esclarecimentos sobre o tema: 

 

“QUE salvo engano houve no ano de 2013 
pagamento de dois milhões em dinheiro à ARRUDA, 
via SÉRGIO LÚCIO SILVA ANDRADE, realizado 
pelo Sr. CARLOS JOSÉ; QUE esclarece que em 
relação ao escritório de WELLINGTON foi outro valor 
(um milhão e oitocentos) no ano de 2014; QUE 
inclusive, sendo apresentada ao declarante petição 
encaminhada pelo Sr. JOSÉ WELLINGTON 
MEDEIROS DE ARAUJO, gostaria de esclarecer 
que foi o declarante que encaminhou o edital de pré-
qualificação nº. 001/2014, anexo a essa petição, ao 
Sr. WELLINGTON; QUE também reconhece como 
suas as assinaturas constantes nas atas de reuniões 
datadas de 23/02/2014, 26/03/2014, 16/04/2014 e 
11/11/2014; QUE todas essas atas foram produzidas 
no mesmo dia, no ano de 2015, em conjunto com o 
Sr. JOSÉ WELLINGTON, salvo engano no escritório 
da AG, no Edifício Financial Corporate Center, onde 
deve haver registro desse encontro; QUE essa 
documentação é forjada e foi apresentada para 
dissimular a prestação de serviço do escritório em 
face do edital 001/2014; QUE contudo ratifica que 
não houve qualquer tipo de prestação de serviço do 
escritório WELLINGTON para a AG, referente à esse 
processo licitatório; QUE inclusive não será 
localizado qualquer tipo de parecer, minuta ou 
petição referente à prestação de serviço de 
WELLINGTON à AG, ressalvada as citadas atas, 
que não apresentam qualquer tipo de detalhamento 
sobre a licitação em referência; QUE não sabe 
precisar se esse valor era para pagamento de 
propina ou pagamento de prestação de serviço de 
WELLINGTON  a JOSÉ ROBERTO ARRUDA; QUE 
foi apresentado a WELLINGTON no ano de 2014, 
quando foi ao escritório do nominado na companhia 
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do Sr. SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE; QUE 
inclusive deve haver registro desse encontro; 

 

  
(Página 01) 
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• Às fls.331/354 constam cópias de Notas Fiscais e Recibos 

Eletrônicos dos valores pagos pela AG a WELLINGTON 

MEDEIROS - ADVOGADOS, em razão do contrato 

supramencionado. Note-se que são 04 (quatro) pagamentos de 
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R$450 mil, em 26.05.2014 (dois recibos), 15.07.2014 e 

19.08.214, totalizando R$1,8 milhões sem, aparentemente, 

qualquer contrapartida: 
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45. Por todo o exposto no tópico retro (“Da Documentação Apresentada pela 

Andrade Gutierrez”), infere-se que a análise desses documentos comprova 

cabalmente a existência de vínculos entre os investigados, revelando, ainda, 

valores (propina) transferidos pela AG - expostos em anotações, planilhas 

elaboradas, contratos fictícios e/ou notas fiscais - o que, por óbvio, traduzem a 

intenção e veracidade dos dados trazidos pelos Colaboradores e/ou Lenientes 

deste procedimento, mesmo que não haja um exaurimento de provas das ações 

descritas pelos mesmos, uma vez que é impossível reconstruir completamente 

fatos pretéritos. 

 

46. (fls.1839/1840) Ademais, instada a se manifestar sobre todo os documentos 

fiscais supramencionados, a NOVACAP  foi categórica ao afirmar  que as 

despesas elencadas nas notas fiscais encaminhadas não fazem parte do 

objeto do Contrato n.º 523/2010, celebrado com o Consórcio Brasília 2014, 

para execução da obra do Estádio Nacional de Brasília, o que, 

evidentemente, fortalece a hipótese de que todas essas despesas atenderam a 
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interesses de agente políticos e em nada se associam à execução da obra do 

estádio MANÉ GARRINCHA. 

 

 

VIII. DILIGÊNCIAS POLICIAIS COMPLEMENTARES 

 

47. Como se observa da leitura do Relatório, diversas ações foram adotadas ao 

longo da condução da presente investigação, objetivando a ratificação da 

hipótese criminal definida pela Polícia Federal, ou a delimitação de uma linha 

investigativa eficiente, voltada a constituir, ou desconstituir, os fatos descritos na 

portaria inaugural, pois se entende que a função precípua do inquérito policial é 

formalizar a existência ou a inexistência de provas indiciárias sobre o crime em 

apuração, sem qualquer parcialidade desmotivada sobre os supostos autores. 

 

48. Nesse sentido, seguem as outras diligências policiais implementadas pela 

presidente do feito: 

 

(a) (fl.163) Oitiva de OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, ex-

Presidente da AG HOLDING S/A, ouvido em razão da expectativa de 

possuir informações relevantes sobre o caso em tela, considerando o 

posto que ocupava junto à AG. Contudo, o nominado esclareceu que 

não atuava na área de construção da empresa, não apresentando 

maiores detalhamentos sobre as fraudes em apuração:  

 

“QUE conforme relatado no termo de colaboração nº. 03 colhido 
no dia 26/02/2016, que trata de temas variados, ratifica que não 
tem conhecimento sobre fatos ilícitos envolvendo a construção 
do estádio Mané Garrincha nesta capital; QUE como presidente 
da AG HOLDING S/A não atuava na área da construção, nos 
projetos desenvolvidos pela construtora AG; QUE então atuava 
prioritariamente na área de telecomunicação e tecnologia; QUE 
por ser uma área que representava grande parte da economia 
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do grupo, era o representante institucional da AG e a 
representação maior da AG perante a sociedade; QUE 
apresenta neste ato organograma gerencial do grupo AG 
visando esclarecer a dimensão da empresa, bem como ausência 
do declarante sobre todos os assuntos afetos à construtora.” 

 

(a.1) Cumpre recordar que o senhor OTÁVIO MARQUES 

foi condenado pela Justiça Federal do Rio de Janeiro por corrupção, 

lavagem de dinheiro e organização criminosa, em processo 

instaurado após desdobramento da Operação Lava Jato26. 

 

(b) (fl.164) Oitiva de JOSÉ LUNGUINHO FILHO, Diretor da OAS.SA 

mencionado no Termo de Colaboração do CLÓVIS RENATO NUMA 

PEIXOTO PRIMO, como sendo pessoa próxima a ARRUDA, tendo, 

inclusive, acertado com representantes da AG e da VIA a vitória do 

Consórcio Brasília 2014. Contudo, e em razão de estar formalizando 

Colaboração Premiada com o MPF, o mesmo permaneceu calado no 

ato em referência.  Sugere-se nova oitiva do senhor LUNGUINHO, em 

data oportuna. 

 

“QUE considerando que se encontra em período de negociação 
junto ao MPF do Paraná, objetivando homologação de termo de 
colaboração, usa de seu direito de permanecer em silêncio; QUE 
se coloca à disposição de outros esclarecimentos no interesse 
desse IPL, assim que houver a homologação supramencionada. 
” 

 

                                                           
26  RIO  -  O ex-presidente da Andrade Gutierrez Otávio Marques de Azevedo foi condenado na 

Justiça do Rio por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa em processo 
desdobrado da Lava-Jato, que apura desvios na Eletronuclear. Por causa do acordo de delação 
premiada, a pena, que seria de 18 anos inicialmente, foi reduzida.  
http://www.valor.com.br/politica/4715503/otavio-azevedo-ex-da-andrade-gutierrez-e-
condenado-na-lava-jato  
 

http://www.valor.com.br/politica/4715503/otavio-azevedo-ex-da-andrade-gutierrez-e-condenado-na-lava-jato
http://www.valor.com.br/politica/4715503/otavio-azevedo-ex-da-andrade-gutierrez-e-condenado-na-lava-jato
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(c) (fls.273/274) Reinquirição do Leniente RODRIGO LEITE VEIRA, 

voltada a detalhar documentação apresentada e juntada às 

fls.177/193, e que apresentam anotações sobre os investigados e 

pagamentos de propina. 

 

“QUE perguntado sobre maiores detalhamentos sobre tabela 
constante em fls. 178, respondeu que a coluna 1 "data de 
entrega " refere-se a data de entrega dos valores ao Sr. JORGE 
SALOMÃO; QUE na coluna 2 "fonte de busca do recurso" refere-
se ao local onde o declarante buscava os recursos (propina) que 
seria entregue ao Sr. JORGE SALOMÃO; QUE na coluna 3 
"local de entrega do recurso" é exatamente o local da entrega da 
propina em referência; QUE na coluna 4 "destinatário e receptor 
do recurso" é exatamente a pessoa que recebia a propina em 
referência; QUE na coluna 5 "valor entregue" refere-se ao valor 
da propina vezes mil; QUE sobre a sigla RML constante em fls. 
178, esclarece que se refere a sigla "ROCHA MARTINS E 
LEITE", salvo engano; QUE era nesse escritório (RML) que o 
declarante ia buscar os recursos (propina) entregues por 
GUSTAVO ROCHA; QUE o escritório localiza-se EQRSW 7/8, 
Lote 1, sala 106; QUE esclarece que a sigla JS constante em fls. 
178 de fato refere-se ao Sr. JORGE SALOMÃO; QUE esclarece 
que a sigla ALC de fls. 179 refere-se ao Sr. LUIS CARLOS 
ALCOFORADO; QUE esclarece que as siglas constantes em fls. 
180 significam JS - JORGE SALOMÃO, EN - Estádio Nacional 
(local de entrega), VIA (por meio de) e RML - o escritório 
supracitado; QUE essas siglas se repetem em fls. 181, 
esclarecendo que PJT significa Projeto Gama, RF - Rodrigo 
Ferreira Lopes, e ENB - Estádio Nacional de Brasília; QUE 
ratifica que os valores constantes nestas anotações são 
multiplicados por mil, ou seja, o número 60 constantes em fls. 
182 refere-se a sessenta mil; QUE esclarece que a planilha 
constante em fls. 193 foi confeccionada pelo Sr. AFRÂNIO 
FILHO e não pelo declarante; QUE o próprio AFRÂNIO entregou 
uma via dessa planilha ao declarante, visando demonstrar o 
pagamento de propina com percentual vinculado à medição do 
BRT; QUE a primeira coluna refere-se à data de entrega do 
dinheiro; QUE a coluna com a letra A (quinta) refere-se aos 
valores pagos pela Andrade Gutierrez; QUE a coluna com a letra 
V (sexta) refere-se a valores pagos pela VIA ENGENHARIA; 
QUE a coluna com a letra O (sétima) refere-se aos valores pagos 
pela OAS; QUE essas informações sobre a planilha de fls. 193 
foram detalhadas pelo próprio AFRÂNIO ao declarante; QUE 
essa planilha foi entregue ao declarante na sala 667 ou 665 
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localizada no Edifício Multiempresarial (fls. 185); QUE esclarece 
que o contrato que ensejou pagamento de propina a MARUSKA 
LIMA DE SOUSA e NILSON MARTORELLI foi um apostilamento 
para correção do índice de mão-de-obra; QUE esclarece que foi 
usada a empresa do Sr. PEDRO para pagamento dos cento e 
setenta e cinco mil pagos a MARUSKA, conforme descrito em 
fls. 158, verso e 159; QUE de fato PEDRO prestou alguns 
serviços de consultoria à Andrade Gutierrez, mas o valor acima 
refere-se a contrato fictício firmado entre a Andrade Gutierrez e 
a empresa de PEDRO, cujo objeto era a obra do BRT e com a 
finalidade de repassar a propina devida à Sra. MARUSKA; QUE 
apresenta neste ato termo de apostilamento ao contrato 
523/2010, com maiores detalhamentos sobre a narrativa retro; 
QUE também apresenta print do portal transparência, onde 
consta parcela de recebimento deste apostilamento no dia 
23/10/2014, no valor de vinte e seis milhões, quinhentos e 
oitenta mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e oito 
centavos.” 

 

(c.1) Note-se que o leniente ratificou todas as suas 

primeiras declarações (fls.158/159), apresentando, ainda, o Termo de 

Apostilamento ao Contrato nº53/2010, de 15.10.2014 (fl.275/276), 

firmado após acerto de pagamento de propina a MARUSKA LIMA e 

a NILSON MARTORELLI.  

 

Ademais, para dissimular parte desse pagamento a 

senhora MARUSKA, teria sido pactuado contrato fictício entre a 

empresa PA ENGENHARIA E COMÉRCIO – EIRELI e a AG, em obra 

do BRT, no valor de R$177 mil. Em nenhum momento o leniente 

informou que o citado Termo seria superfaturado ou desnecessário, 

asseverando, contudo, que houve, em razão do mesmo, o pagamento 

de valores indevidos aos nominados, no montante de R$500 mil para 

cada um, dividido entre as Construtoras (AG e VIA). 
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(d) (fls.356/357) Oitiva do sócio-proprietário da PA ENGENHARIA E 

COMÉRCIO, senhor PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA ALMEIDA, em 

razão de suspeita da empresa ter sido utilizada para intermediar 

pagamento de propina a MARUSKA LIMA: 
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“QUE é engenheiro civil especialista em análise experimental de 
estruturas; QUE perguntado sobre suposto pagamento de cento 
e setenta e cinco mil reais realizado ao declarante, voltado a 
dissimular recebimento de propina supostamente devida a Sra. 
MARUSKA LIMA DE SOUZA, conforme consignado em fls. 
158/159 e fls. 271/272, respondeu que essa narrativa é 
equivocada, uma vez que houve contrato firmando em dezembro 
de 2014, voltado à consultoria para o BRT e complementação 
de questão técnica envolvendo o Mané Garrincha; QUE de fato 
houve prestação de serviço do declarante na citada demanda e 
que o valor devido desse contrato de cento e setenta e sete mil, 
refere-se efetivamente a consultoria técnica prestada pelo 
declarante; QUE então nega veementemente recebimento de 
quantia indevida para intermediar pagamento de propina à Sra. 
MARUSKA; QUE apresenta neste ato o contrato em referência, 
nota fiscal eletrônica vinculada ao contrato e cópia de extrato de 
sua conta bancária com o citado depósito; QUE inclusive abre 
mão do seu sigilo bancário para juntada do extrato de sua conta; 
QUE se compromete a apresentar relatórios vinculados ao 
citado contrato; QUE o valor constante no extrato citado já 
apresenta desconto de imposto devido; QUE perguntado disse 
que viu RODRIGO LEITE cerca de duas vezes, salvo engano, e 
que foi apresentado ao mesmo pela Sra. MARUSKA na 
inauguração do estádio Mané Garrincha; QUE o declarante 
tratava diretamente com o Sr. ROBERTO XAVIER da Andrade 
Gutierrez e Sr. DAGOBERTO e GUSTAVO ARAÚJO, da VIA; 
QUE não sabe informar porque RODRIGO LEITE narrou 
situação envolvendo o declarante em fls. 158; QUE ratifica que 
não houve qualquer transferência de recursos de suas contas 
bancárias para a Sra. MARUSKA e que disponibiliza o fluxo de 
sua movimentação conforme ora apresentado pelo seu extrato 
bancário de agosto de 2014 a novembro de 2015.” 

 

(d.1) Às fls.358/388 consta o Contrato firmado entre a PA 

e AG27, no valor de R$177 mil, datado de 1º.12.2014, comprovantes 

bancários e respectiva nota fiscal. 

 

(e) (fls.321) Reinquirição do Leniente CARLOS JOSÉ DE SOUZA, 

voltada a complementar declarações acostadas às fls.156/157: 

 

                                                           
27 Mesmo Contrato apresentado por RICARDO CURI, juntado às fls.795/806 
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“QUE perguntado se procedia registro quando visitou a 
residência oficial do governador ARRUDA, respondeu que não 
se recorda sobre a existência de registro para o ingresso 
naquela localidade; QUE sobre registro quando visitou a 
residência oficial do governador AGNELO, respondeu que se 
recorda que informava seu nome da guarita de entrada, mas não 
apresentava documentação; QUE acredita que havia um registro 
prévio autorizando seu ingresso na residência à época do 
governador AGNELO, pois de regra essas visitas eram 
agendadas; QUE perguntado sobre registro quando visitou a 
residência oficial do ex-governador FILIPELI, respondeu que 
não havia; QUE, gostaria de esclarecer, que durante o período 
em que ficou à frente da Gerência Comercial  da ANDRADE 
GUTIERREZ no Distrito Federal, era demandado pelo então 
governador AGNELO, para entrega de valores em espécie 
vinculados à obra do Mané Garrincha e que, só após mediante 
essas cobranças, provocava o Setor Operacional responsável 
pela geração de dinheiro junto aos fornecedores da ANDRADE 
GUTIERREZ; QUE essa geração de dinheiro não era feita de 
forma imediata; QUE o declarante demandava o Setor 
Operacional, pois não havia geração de dinheiro na velocidade 
das cobranças realizadas pelo agente político; QUE apresenta 
neste ato o livro NASCE UM GIGANTE, cujo parte foi custeado 
pela ANDRADE GUTIERREZ a pedido do ex-governador 
AGNELO.” 

 
 

(f.1) Às fls.461/465 consta o Relatório Circunstanciado 

nº967/2017 sobre o Livro “Nasce um Gigante”28, mencionado nas 

declarações retro. Nota-se nas páginas 6 a 9 que o Prefácio é 

assinado por AGNELO QUEIROZ, corroborando a narrativa do 

leniente sobre o pedido do ex-governador, uma vez que não se 

vislumbra interesse e/ou benefício para as Construtoras AG e VIA em 

patrocinar o citado livro. 

 

(g) (fls.390/396) Oitiva do leniente ROBERTO XAVIER DE CASTRO 

JÚNIOR Engenheiro da AG, Membro de Grupo formado pela AG e 

VIA para a confecção do Edital do Estádio e Gerente do Contrato 

                                                           
28 Auto de Apreensão nº443/2017 – fl.466. 
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nº523/2010 firmado entre Consórcio Brasília 2014 (por parte da AG) 

e a NOVACAP, inquirido após a deflagração da Op. Panatenaico: 

 
“QUE é aderente a acordo de leniência firmado com o Ministério 
Público e que por isso abre mão do seu direito de permanecer 
em silêncio; QUE ingressou na Andrade Gutierrez em 1998 na 
condição de estagiário, permanecendo na empresa como 
engenheiro de obra até março de 2008; QUE nessa época 
trabalhava na obra do metrô de São Paulo; QUE saiu da 
Andrade Gutierrez em 2008, retornando em 2009; QUE entre 
2008 e 2009 trabalhou na Odebrecht no Equador, na Hidrelétrica 
de Baba; QUE naquele ano a Odebrecht encerrou suas 
atividades dessa obra no Equador, transferindo quem quisesse 
para a Angola; QUE por questões pessoais o declarante optou 
por retornar ao Brasil; QUE então o Sr. MARCUS VINÍCIUS 
DUTRA MORESI convidou o declarante, ainda em 2009, para 
retornar a AG, visando atuar na ECLUSA DE LAJEADO, em 
Tocantins; QUE como a obra da Eclusa não foi retomada, houve 
a transferência do declarante para a participação do projeto 
Mané Garrincha; QUE MARCUS VINÍCIUS era o 
Superintendente Operacional da AG no Centro-Oeste e chefe do 
declarante; QUE o próprio MARCUS VINICUS informou ao 
declarante que esses estudos serviriam para embasar a 
confecção do edital, cuja responsabilidade era da NOVACAP; 
QUE a interface com a NOVACAP não era feita pelo declarante 
e sim por EDUARDO ZANELATO; QUE esse grupo de estudos 
era formado por mais dois engenheiros e um técnico da AG, 
além do declarante; QUE os engenheiros eram MARIO 
BOTINHA e CECÍLIA SAMPAIO e o técnico era o Sr. MURILO 
SANTOS; QUE por parte da VIA havia um engenheiro, Sr. 
MARCELO BERTIN, e dois técnicos, Sr. SÉRGIO e Sra. 
UYARA; QUE todos ocupavam uma sala  localizada no Setor 
Comercial Norte, salvo engano AMERICA OFFICE TOWER; 
QUE perguntado disse que não sabe precisar se essa sala teria 
sido alugada pela AG ou pela VIA; QUE essa sala foi ocupada 
desde o início desses estudos até o início da obra do estádio; 
QUE na sequência, com o início da obra, houve a mudança para 
as instalações do estádio; QUE a NOVACAP contratou as 
empresas ETALP e CASTRO MELLO ARQUITETOS para 
confecção do projeto e por dispensa de licitação, considerando 
que se tratava da empresa responsável pelo projeto original do 
estádio; QUE de posse do projeto dessas empresas, a AG o 
encaminhou para as empresas alemãs SBP e GMP visando 
verificar necessidade de adequações voltadas a atender as 
exigências da FIFA; QUE as exigências da FIFA elevaram o 
custo da obra para aproximadamente um bilhão e duzentos 
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milhões de reais; QUE essas exigências iriam constar do edital 
do estádio Mané Garrincha; QUE os debates referentes a 
confecção do edital bem como o atendimento das exigências 
citadas no projeto que seria apresentado foram debatidas com a 
NOVACAP durante todo esse período; QUE então, quando 
havia uma concordância sobre o projeto que deveria constar no 
edital em referência,  houve reunião na residência oficial do 
Governador JOSÉ ROBERTO ARRUDA, visando apresentação 
desse novo projeto; QUE nessa reunião estava presente o 
declarante, os executivos da AG FLÁVIO MACHADO, 
RODRIGO LOPES e CARLOS JOSÉ, os executivos da VIA 
FERNANDO QUEIROZ, LUIZ FELIPE CARDOSO DE 
CARVALHO e ALBERTO NOLLI e o próprio governador; QUE 
essa reunião ocorreu antes da publicação do edital em 
referência; QUE quando informado sobre esse novo valor (1,2 
bilhões de reais), o governador aparentou descontentamento 
informando que o valor seria muito alto e que somente estaria 
disposto a lançar o edital se o valor fosse de no máximo 
setecentos milhões de reais; QUE, então, o Governador saiu da 
sala e a reunião foi encerrada; QUE na sequência MARCOS 
VINICIUS comunicou ao declarante tomada de decisão que tirou 
a cobertura, o gramado, os assentos e comunicação visual de 
edital, além de reduzir artificialmente as quantidades da planilha 
de preço do edital; QUE a correção das quantidades do serviço 
remanescente dessa planilha foi feita na sequência, por meio 
dos aditivos; QUE gramado, assentos, comunicação visual e 
cobertura foram objeto de novos processos licitatórios; QUE os 
preços da planilha do edital eram definidos primeiramente pela 
tabela de preços da NOVACAP; QUE os insumos que não 
constavam nesta tabela eram procurados na tabela do SICRO e 
do SINAP e encaminhados pelo grupo de estudos para a 
NOVACAP; QUE ao final o grupo de estudos encaminhou para 
a NOVACAP a planilha de preço e as exigências de qualificação 
técnica para a confecção e publicação do edital do estádio Mané 
Garrincha; QUE no edital publicado constavam exatamente 
essas informações repassadas pelo mencionado grupo de 
estudo; QUE ratifica que a interface com a NOVACAP era feita 
por EDUARDO ZANELATO; QUE no entanto sabe que quem 
respondia pela NOVACAP nesses assuntos, nessa época, era a 
Sra. MARUSKA; QUE após a publicação do edital em dezembro 
de 2009 o TCDF suspendeu o edital apresentando diversos 
questionamentos sobre restrição de competitividade e preço; 
QUE então o declarante juntamente com EDUARDO 
ZANELATO foi à NOVACAP por duas vezes, visando auxiliar na 
elaboração de respostas desses questionamentos junto à 
servidora MARLI; QUE após a apresentação dessa defesa foram 
realizados ajustes no edital com diminuição do valor global, 
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sendo então autorizado pelo TCDF a feitura do certame; QUE 
perguntado sobre a existência de papéis de trabalho sobre o 
assunto narrado, respondeu que era uma praxe a destruição 
dessa documentação, considerando que não era um trabalho 
regular que pudesse ser apresentado oficialmente; QUE contudo 
se compromete a verificar a existência de arquivos da época que 
possam corroborar a sua narrativa quanto a confecção do edital, 
conforme supramencionado; QUE depois da assinatura do 
contrato do estádio Mané Garrincha que se deu em julho de 
2010, o declarante assumiu a função de gerente do contrato em 
referência o Sr. DAGOBERTO RODRIGUES era o 
representante da VIA que representava o papel de gerente de 
engenharia; QUE ambos, declarante e DAGOBERTO, 
respondiam para um Conselho do Consórcio, formado por 
ALBERTO NOLLI e MÁRCIO QUEIROZ, representantes da VIA, 
e CARLOS JOSÉ e MARCOS VINICIUS, representantes da AG; 
QUE MARCOS VINICIUS ficou por um pequeno período e foi 
substituído por JOÃO MARCOS DE ALMEIDA DA FONSECA; 
QUE perguntado disse que DAGOBERTO ficou um período 
afastado em razão de licença médica, mas participou ativamente 
da obra, atuando inclusive em assuntos referentes a geração de 
recursos em espécie; QUE depois da assinatura do contrato em 
referência, MARCOS VINICIUS informou ao declarante que 
havia um compromisso de pagamento de propina de três por 
cento para o governador AGNELO e um por cento para o vice, 
Sr. TADEU FILIPELLI; QUE então JOÃO MARCOS informou ao 
declarante que a partir de novembro de 2011 havia necessidade 
de geração de dinheiro para pagamento dessa propina; QUE 
DAGOBERTO indicou a CONCRECON para auxiliar nesse 
processo de recebimento de dinheiro; QUE na sequencia foi 
realizada uma reunião com os representantes da 
CONCRECON, PAULO BORGES e MARCELO REGUFFE, o 
declarante e DAGOBERTO; QUE nessa reunião ficou 
estabelecido que a CCN, que faz parte do grupo CONCRECON, 
iria firmar contrato com o consórcio Brasília 2014, visando 
auxiliar na geração desses valores para pagamento de propina; 
QUE a CONCRECON forneceu concreto para a obra no valor 
aproximadamente de trinta milhões, salvo engano; QUE o objeto 
do contrato com a CCN e o Consórcio Brasília 2014 era 
elaboração de traços de concreto; QUE salvo engano o valor 
desse contrato era de quatro milhões de reais, 
aproximadamente; QUE perguntado sobre a execução do objeto 
desse contrato, respondeu que a elaboração do real traço de 
concreto não foi feita pela CCN e sim pela empresa HOLANDA 
ENGENHARIA, logo, esse contrato foi firmado para geração de 
valores para pagamento de propina; QUE perguntado sobre 
quem eram os representantes da CCN responsáveis por essa 
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tratativa, respondeu quer eram os senhores PAULO BORGES e 
MARCELO REGUFFE; QUE PAULO BORGES é o proprietário 
da CCN e, salvo engano, acredita que MARCELO REGUFFE é 
o preposto da empresa; QUE perguntado sobre a motivação da 
aceitação da CCN na simulação do citado contrato de traços de 
concreto, respondeu que a CONCRECON já era subcontratada 
do consórcio e que já havia tratativas entre os seus 
representantes; QUE as notas referentes a esse contrato fictício 
serão apresentadas pela AG; QUE nesse mesmo período, ou 
seja, novembro de 2011, DAGOBERTO também indicou a CPC 
para formalização de contrato que também serviu para geração 
de valores voltados ao pagamento de propina; QUE o objeto do 
contrato entre a CPC e o Consórcio Brasília 2014 era o 
fornecimento e montagem de estrutura metálica, não se 
recordando o valor; QUE parte desse contrato foi de fato 
executado; QUE a outra parte desse contrato foi firmada apenas 
para geração de valores para pagamento de propina; QUE então 
o custo do contrato foi majorado e maiores detalhamentos serão 
apresentados no momento da entrega desse contrato pela AG; 
QUE o representante da CPC era o Sr. FABIANO; QUE então o 
Consórcio Brasília 2014 realizava pagamento via transação 
bancária para a CCN e a CPC e as empresas retornavam 
valores em espécie, referentes a propina que deveria ser paga 
ao Governador e ao Vice-Governador; QUE tem informações 
que esses valores em espécie eram entregues tanto na sede da 
VIA, AG e canteiro de obras; QUE a sede da AG era no Edifício 
Corporate, no setor comercial norte; QUE da AG GUSTAVO 
ROCHA era responsável por receber parte desses valores dessa 
geração; QUE da VIA, não sabe precisar quem era essa pessoa; 
QUE essa geração era cinquenta por cento para a AG e 
cinquenta por cento para a VIA, ou seja, na mesma proporção 
do consórcio; QUE a geração desses valores era feita 
escalonada, mês a mês, com a ciência do declarante e de 
DAGOBERTO; QUE o declarante informava a GUSTAVO o valor 
devido mensal que deveria receber dessas empresas, referentes 
a majoração dos contratos; QUE esses valores pagos a maior 
para os subcontratados não eram cobrados por meio de 
acréscimo às medições junto a NOVACAP; QUE a formalização 
desses subcontratos para geração de dinheiro voltado ao 
pagamento de propina só se davam após autorização do 
conselho formado entre a AG e a VIA, conforme acima narrado; 
QUE essa formalização não era escrita, sendo feita, de regra, 
verbalmente;  QUE paralelamente, também a partir de novembro 
de 2011, foi firmado contrato com as empresas ADVOCACIA 
LEITE, DAHER e MARQUES e VEROS AMBIENTAL, voltado a 
geração de dinheiro para pagamento de propinas; QUE 
CARLOS JOSÉ demandou o declarante sobre a necessidade de 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS 
 

203 

geração de propina e apresentou o nome das citadas empresas; 
QUE então esses contratos foram fictícios, sem qualquer 
prestação de serviço vinculado a execução da obra, e firmado 
exclusivamente para geração de propina; QUE foi o declarante 
que assinou os citados contratos e autorizou os seus 
pagamentos via movimentação bancária; QUE perguntado disse 
que não sabe precisar o vínculo dessas empresas com CARLOS 
JOSÉ; QUE o representante das duas empresas, ou seja, com 
quem o declarante tratava, era ADRIANO LEITE; QUE também 
foi contratada a elaboração e edição do livro "Nasce um 
Gigante"; QUE o declarante pagou essa despesa por demandas 
do então governador; QUE ainda eram feitas outras demandas 
como almoços de representação, maquetes, mirante de 
observação, todas atendendo pedidos do governador, conforme 
solicitado ao declarante por CARLOS JOSÉ, e que na prática era 
pagamento de propina da AG; QUE as empresa POLLOCK e 
MAR AZUL e ALCOFORADO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
foram subcontratadas por solicitação de CARLOS JOSÉ para 
atendimento de demandas do governador; QUE essas três 
empresas foram contratadas para atendimento de demanda do 
governador AGNELO, segundo CARLOS JOSÉ; QUE não 
houve formalização de contrato entre essas empresas com o 
Consórcio; QUE essas empresas firmaram contrato com a AG, 
exclusivamente; QUE todas essas três empresas foram 
indicadas para o declarante por CARLOS JOSÉ, não cabendo  à 
AG nesses casos, contratar outras empresas que prestassem 
serviços similares; QUE houve ainda a contratação da empresa 
PA ENGENHARIA E COMÉRCIO - EIRELI, indicada pela 
diretora da NOVACAP, MARUSKA LIMA DE SOUZA, para 
execução de serviço de monitoramento topográfico do anel de 
compressão; QUE esse contrato não foi majorado e sim 
executado; QUE na sequência houve mais dois contratos, salvo 
engano, firmados entre o consórcio e a empresa PA, cujo objeto 
era a produção de relatórios voltados a justificar a formalização 
de aditivos e que, segundo JOÃO MARCOS, foram firmados 
com valores embutidos para pagamentos a título de propina à 
diretora MARUSKA; QUE esses dois últimos contratos foram 
formalizados por indicação de ALBERTO NOLLI da VIA com 
autorização de JOÃO MARCOS e assinado pelo declarante; 
QUE não sabe dizer o valor que seria destinado à diretora 
MARUSKA, referente ao pagamento dos citados contratos; QUE 
a PA pertence ao Sr. PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA 
ALMEIDA. 
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(h) (fls.793/794) Oitiva do leniente RICARDO CURTI JÚNIOR 

Engenheiro da AG e Gerente do Contrato nº523/2010 firmado entre o 

Consórcio Brasília 2014 (por parte da AG) e a NOVACAP, inquirido 

após a deflagração da Op. Panatenaico: 

 

“QUE ingressou na AG em 19/03/2002 como engenheiro de obra 
e foi para Brasília para ser o gerente de Contrato da obra do BRT 
Sul em 17/02/2014, em substituição a HENRIQUE MOTTA 
CARNEIRO; QUE a partir de novembro de 2014, após o 
encerramento das obras físicas do BRT SUL, assumiu também 
a gerência contratual do Estádio Nacional de Brasília, no lugar 
de IGOR HOMEM, paralelamente à gestão de encerramento do 
contrato do BRT; QUE nas obras do Estádio Nacional de Brasília 
nunca manteve contato com nenhum gestor público; QUE no 
final de 2014 recebeu uma demanda de RODRIGO LEITE, 
gerente comercial da Andrade Gutierrez, para realizar um 
pagamento para a então presidente da NOVACAP, Maruska 
Lima de Souza Holanda, através da empresa P.A. 
ENGENHARIA E COMÉRCIO – EIRELI, decorrente de um 
compromisso assumido em função das obras do Estádio 
Nacional de Brasília, pagando a esta empresa o montante de R$ 
177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais); QUE essa 
empresas era do Professor Pedro Afonso de Oliveira Almeida e 
que não houve prestação de serviços efetivos; QUE não foi 
entregue à AG qualquer parecer técnico do escopo do contrato 
em referência; QUE assinaram o contrato pela AG, o depoente 
e RODRIGO LEITE, em 01/12/2014; QUE o professor PEDRO 
veio a Brasília nessa época para assinatura do referido contrato 
ou o mesmo foi assinado e enviado, não se recordando; QUE 
inclusive se compromete a apresentar passagem custeada pela 
AG ao Sr. PEDRO, se houver; QUE referido contrato tinha como 
objeto prestação de serviços na obra do BRT Sul, mas seu 
pagamento era para compromissos no Estádio de Brasília; QUE 
somente assinou o contrato e autorizou o pagamento, não tendo 
tido contato com Pedro Afonso, nem tendo recebido valores em 
espécie; QUE o pagamento foi feito mediante movimentação 
bancária para a conta da empresa do professor PEDRO; QUE 
neste ato apresenta cópia do contrato particular de prestação de 
serviço especializado firmado entre a AG e PA e que foi objeto 
da fraude citada; QUE em maio de 2015, a pedido do RODRIGO 
LEITE, foi emitida uma Nota de Débito no âmbito do Consórcio 
do Estádio Nacional de Brasília, no valor de R$ 5.333.333,34, 
que serviria para fazer frente a um pagamento no valor de R$ 
2.666.666,67 a ser repassado para a VIA, visando gerar R$ 
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2.000.000,00 líquidos, que seriam para honrar compromissos 
comerciais junto ao governador AGNELO QUEIROZ; QUE não 
tem conhecimento de quais seriam esses compromissos; QUE 
o valor de R$ 5.333.333,34 da Nota de Débito se deu para 
manter o equilíbrio contábil no âmbito do Consórcio, mas que o 
compromisso era de R$ 2.000.000,00; QUE neste ato apresenta 
a citada nota de débito, bem como relação de despesas 
referentes aos serviços de engenharia que em tese teriam 
gerado esse valor.” 

 

(i) (fls.809/911) Oitiva do leniente EDUARDO ALCIDES 

ZANELATTO, Gerente Comercial da AG, Membro do Grupo de 

Estudo formando entre AG e VIA, e responsável pela interface com a 

NOVACAP (2009/2010) para tratar sobre o Estádio de Brasília/DF, 

inquirido após a deflagração da Op. Panatenaico: 

 
“QUE entrou na empresa em 16/02/2005 como gerente de obras, 
indo para Brasília em julho de 2007, na função de gerente 
técnico Comercial, responsável pela elaboração e 
acompanhamento das propostas comerciais no DF; QUE o 
responsável inicial pela elaboração dos estudos referentes ao 
Estádio Nacional de Brasília era MÁRIO BOTINHA DA CUNHA; 
QUE, quando ingressou nos estudos do estádio, integrou um 
Comitê de Estudo juntamente com, ROBERTO XAVIER e por 
representantes da VIA, lembrando da participação de um Rafael, 
cujo sobrenome não se recorda; QUE esse grupo foi constituído 
em 2009 e ficava sediado no edifício America Office Tower, no 
Setor Comercial Norte; QUE o declarante era o representante da 
AG responsável pela interface com a  NOVACAP, incluindo o 
seu Presidente JOSÉ LUIS ABORIHAM; QUE, no começo dos 
estudos para o estádio de Brasília, foi avaliado o projeto original 
do Estádio Mané Garrincha; QUE o resultado desse estudo para 
a PPP resultou em inviabilidade do projeto; QUE o projetista 
contratado pela NOVACAP para a elaboração do projeto básico 
do estádio, para a licitação da obra, foi o escritório Castro Mello; 
QUE com base nos quantitativos apresentados por esse 
escritório, em articulação com o Consórcio, foram elaborados os 
elementos técnicos e qualificações do Edital para a reforma do 
Estádio; QUE o representante da VIA, de nome Luís Ronaldo 
Santos Wanderley, apresentou, à época da licitação, uma 
demanda de 150 mil para o Presidente da Comissão de Licitação 
– Dr. Felix Vieira de Almeida, para disponibilizar informações 
estratégicas da licitação, tais como quem comprou o Edital, 
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quem apresentou recursos etc., cabendo o pagamento de 75 mil 
para cada uma das consorciadas; QUE LUIS RONALDO 
SANTOS WANDERLEY compunha o comitê de estudo 
formando entre a AG e a VIA; QUE entregou os 75 mil referentes 
à parte da AG na casa do Dr. Felix, localizada na SQS 416 Bloco 
O, apto 107, Asa Sul – Brasília – DF; QUE tem notícia que a VIA 
demorou a pagar a sua parte e o Dr. Félix sempre questionava 
a demora de pagamento pela VIA; QUE a Diretoria de Obras, 
através da Dra. Maruska Lima de Souza Holanda, era a 
responsável pela elaboração das exigências de qualificação 
técnica da licitação; QUE o foi o Dr. Felix que a apresentou ao 
depoente; QUE participou de várias reuniões conjuntas com a 
Dra. Maruska e representante da VIA, Luís Ronaldo, inclusive 
antes da publicação do edital em referência, na sede da 
NOVACAP, para discutir e apresentar a construção do 
orçamento de referência, para que se enquadrasse nas normas 
da NOVACAP, pois como havia muitos serviços novos, a 
planilha padrão dessa empresa não continha todos os itens 
necessários para uma obra daquela magnitude; QUE então 
MARUSKA tinha ciência de que o edital estava sendo 
formalizado com a participação da AG e da VIA; QUE também 
participou de reuniões com o Presidente da NOVACAP, José 
Luís Aboriham Gonçalves, conhecido como “J”, para tratar do 
escopo e orçamento das obras do Estádio, antes da publicação 
do edital; QUE o Dr. José Luís deixou claro ao depoente que não 
queria receber nenhum valor e que de fato o nominado não 
recebeu; QUE então JOSÉ LUIS tinha ciência de que o edital 
estava sendo formalizado com a participação da AG e da VIA 
QUE essas reuniões eram realizadas na NOVACAP; QUE as 
discussões relativas ao escopo e orçamento eram no sentido de 
adequar a obra ao valor teto de R$ 700.000.000,00, conforme 
orientação do “J”; QUE perguntado disse que não sabe precisar 
se essa orientação era o Sr. ARRUDA, pois não tinha acesso ao 
nominado; QUE se recorda que participaram da licitação o 
Consórcio AG/VIA, a OAS, a CNO o Consórcio Encalso/Kallas, 
QG, Galvão/Andrade Mendonça, tendo sido qualificados o 
Consórcio AG/VIA, OAS e CNO; QUE não houve participação 
da AG na desclassificação de nenhum dos consórcios; QUE com 
a homologação da licitação e posterior assinatura do contrato o 
depoente se afastou da execução do contrato do estádio de 
Brasília; QUE, entretanto, em meados de 2013 recebeu uma 
ligação da Maruska, no telefone empresarial do declarante (11-
954139150) para um jantar; QUE não perguntou a motivação do 
citado jantar, as aceitou o convite pelo respeito profissional que 
tinha com a nominada; QUE na ocasião a Dra. Maruska solicitou 
pagamento de 3% dos valores que dependessem de sua 
participação e demais eventos relevantes; QUE não especificou 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS 
 

207 

quais seriam esses eventos; QUE o declarante ficou surpreso, 
pois nunca havia recebido essa demanda pela Sra. MARUSKA; 
QUE no jantar ainda foi informado que tal solicitação já havia 
sido feita para a VIA, salvo engano na pessoa do Sr. NOLLI; 
QUE esse jantar ocorreu no Shopping Cidade Jardim, em São 
Paulo, no restaurante Adega Santiago, em 16 de setembro de 
2013; QUE não sabe precisar porque MARUSKA estava em São 
Paulo; QUE informou que não tinha poderes para aprovação 
desse tipo de pedido, mas que levaria o assunto a seu superior, 
CARLOS JOSÉ DE SOUZA; QUE então repassou a demanda 
para CARLOS JOSÉ, na sede da AG em São Paulo; QUE 
CARLOS JOSÉ, não concordou e respondeu que se ela 
quisesse fazer alguma demanda ele levaria o assunto para o 
Governador; QUE Maruska nunca mais voltou a tratar do 
assunto com o depoente; QUE salvo engano, no início de 
dezembro de 2009 o TCDF suspendeu o edital para 
adequações; QUE o declarante chegou a ir à NOVACAP para 
auxiliar a Sra. MARUSKA no atendimento dessas adequações 
do TCDF.” 

 

(j) (fls.1260/1266) Oitiva do leniente GUSTAVO ROCHA ALVES DE 

OLIVEIRA, Gerente Administrativo do Consórcio Brasília 2014 (AG e 

VIA) de 2010 a 2013, responsável pelas áreas de Suprimentos, 

Departamento Pessoal, Financeiro, Contabilidade, Comunicação e TI, 

inquirido após a deflagração da Op. Panatenaico: 

 
“QUE  é aderente a Acordo de Leniência firmado com o 
Ministério Público Federal e por isso abre mão do seu direito de 
permanecer em silêncio; QUE foi terceirizado da AG em BH em 
2001, e que em 2002 foi contratado pelo Consórcio Construtor 
CMT – Consórcio Civil do Metrô de Brasília na função de 
Contador, até meados de 2009; QUE foi desligado do CMT e 
contratado pelo Consórcio Construtor BRT Sul (AG, OAS e Via), 
onde permaneceu como Gerente Administrativo até meados de 
2010; QUE ainda em 2010 foi admitido no Consórcio Brasília 
2014, integrado pela AG e pela Via, permanecendo até 
Novembro de 2013; QUE foi gerente Administrativo do 
Consórcio Brasília 2014 de 2010 a 2013; QUE era responsável 
pela área administrativa, estando sob sua responsabilidade as 
áreas de suprimentos, departamento pessoal, financeiro, 
contabilidade, serviços gerais, comunicação e TI; QUE era 
subordinado ao Gerente da Obra, Roberto Xavier; QUE em 
meados de 2011 foi informado por seus superiores, ROBERTO 
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XAVIER e CARLOS JOSÉ sobre a necessidade de geração de 
valores em espécie, para atender a compromissos; QUE o 
depoente não participou de qualquer tratativa para tais 
compromissos; QUE em sua maioria, a geração ocorreu através 
de contratos de prestação de serviços fictícios, firmados com 
empresas subcontratadas do consórcio que efetivamente 
prestavam outros serviços na obra; QUE por vezes o depoente 
era demandado para viabilizar a assinatura dos contratos de 
prestação de serviços fictícios; QUE cabia ao depoente receber 
a devolução dos valores pagos a maior pelas empresas 
subcontratadas; QUE esses valores eram entregues ao 
depoente e ficavam guardados em um cofre no canteiro da obra 
até o final de 2013; QUE a geração de dinheiro foi feita através 
das seguintes empresas: BSB Fundações, EF Consultoria, CPC, 
CCN, VEROS AMBIENTAL, SUPORTE Engenharia, TM 
Engenharia, LMD e STED Consultoria; QUE, em função da 
documentação levantada pela investigação interna da Andrade 
Gutierrez o depoente tem condições de precisar maiores 
detalhes quanto aos valores gerados; QUE, com relação à BSB, 
o depoente teve contato com RENATO SALLES CORTOPASSI, 
representante da empresa indicado pela VIA, na pessoa de 
DAGOBERTO, em meados de 2011, que apresentou propostas 
comerciais para prestação de serviços de prova de carga, que 
ora apresenta; QUE esse serviço foi totalmente fictício, mas essa 
empresa chegou a prestar outros serviços de fato executados; 
QUE foram emitidas 3 notas fiscais contra o Consórcio, 
totalizando um valor bruto de R$ 154.100,00 (cento e cinquenta 
e quatro mil e cem reais), que apresenta neste ato; QUE 
descontados os custos de impostos e taxa, RENATO entregava 
os valores diretamente ao depoente no próprio canteiro da obra, 
não se recordando ao certo como se fazia o contato com 
RENATO; QUE com relação à EF Consultoria, no final de 2011, 
diante da demanda sofrida pela geração de recursos, o depoente 
procurou o representante da EF, EDALMO FERREIRA e 
solicitou ajuda para a geração; QUE ao que se recorda, a EF não 
chegou a formalizar um contrato, mas emitiu 3 notas para a 
consórcio para geração, totalizando o valor bruto de R$ 
585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais), e 3 notas 
fiscais para a Construtora Andrade Gutierrez, totalizando o valor 
bruto de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), todos 
apresentadas neste ato; QUE os valores eram devolvidos por 
EDALMO no canteiro da obra do estádio ao depoente, depois de 
descontados os impostos e taxas; QUE para fazer a entrega, 
EDALMO ligava para o celular pessoal do depoente (número 61-
981319450); QUE informa o celular de EDALMO: (61) 
999731198; QUE todos os serviços vinculados as notas da EF 
são fictícios; QUE com relação à CPC, sabe afirmar que era 
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subcontratada do Consórcio na obra; QUE no final de 2011 o 
depoente foi informado por ROBERTO XAVIER que haveria 
geração por esta empresa, cabendo ao depoente apenas ir 
buscar os valores em espécie na própria CPC, localizada à 
SAAN – Q2, Brasília; QUE o depoente pegava os valores com 
uma pessoa de nome LUIZ GUSTAVO FARAH; QUE quando o 
dinheiro estava disponível, LUIZ GUSTAVO ligava para o 
depoente, no telefone corporativo (número 61-78180294); QUE 
no total foram gerados R$2.500.000,00 (dois milhões quinhentos 
mil reais) pela CPC, e eram devolvidos R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) semanalmente, possivelmente a partir do final de 
dezembro de 2011, pois a primeira nota fiscal foi emitida em 
02/12/2011; QUE este valor devolvido pela CPC era relativo ao 
consórcio, ficando o depoente na guarda de metade do dinheiro, 
entregando a outra metade a LUCIANO DIAS, contador da VIA; 
QUE com relação à CCN,  o depoente não teve interlocução para 
a assinatura do contrato, tendo sido informado no primeiro 
semestre de 2012, por ROBERTO XAVIER que haveria 
devolução de dinheiro em espécie por esta empresa; QUE pelo 
que se recorda pegou dinheiro com o representante da CCN de 
nome MARCELO, apenas duas vezes, uma na sede da AG em 
Brasília, Edifício Corporate, no valor de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais) e a outra no canteiro da obra, não se 
recordando o valor; QUE o depoente recebeu apenas os valores 
relativos à AG na geração da CCN, não sabendo precisar como 
ocorreu a devolução da VIA; QUE  a documentação relativa à 
CPC  e à CCN já foi apresentada por ROBERTO XAVIER; QUE  
com relação à VEROS AMBIENTAL, o depoente não foi 
responsável pela formalização do contrato, tendo apenas 
recebido a devolução dos valores em espécie, que eram 
entregues por ROGÉRIO BARREIRA no canteiro da obra até 
2013 e no escritório do depoente em 2014, localizado no Edifício 
Monumental, no bairro Sudoeste, Brasília/DF; QUE sabe que a 
geração da VEROS ocorreu entre os anos de 2013 a 2014, e 
que foram emitidas em torno de R$ 4.000.000,00 (quatro 
milhões) brutos de notas de geração para serviços fictícios; QUE 
Rogério ligava para o celular pessoal do depoente; QUE informa 
o número de telefone de Rogério Barreira (63) 992357248; QUE 
com relação à SUPORTE Engenharia, o depoente não tinha 
participação na formalização da contratação, se limitando a 
receber os valores devolvidos; QUE a geração com a SUPORTE 
teve início no início de 2012, tendo durado aproximadamente 2 
anos; QUE sabe afirmar que foram pagas em torno de R$ 
3.000.000,00 brutos de notas de geração pela SUPORTE 
também de serviços fictícios; QUE com relação à TM 
Engenharia, da mesma forma, o depoente não tinha participação 
na formalização da contratação, se limitando a receber os 
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valores devolvidos; QUE sabe afirmar que foram pagas em torno 
de R$ 2.500.000,00 brutos de notas de geração pela TM entre 
meados de 2012 e final de 2014 para serviços fictícios; QUE a 
devolução tanto da SUPORTE quanto da TM era feita por 
HENRIQUE MARINHO no canteiro da obra do Estádio até 2013 
e no escritório do depoente em 2014; QUE para combinar a 
entrega, HENRIQUE ligava para o celular pessoal do depoente; 
QUE informa o telefone de Henrique (63) 984412366; QUE se 
compromete a apresentar a documentação relativa à VEROS, à 
SUPORTE  e à TM; QUE com relação à LMD, era um escritório 
de um empregado da AG no Consórcio, ADRIANO LEITE, que 
era remunerado através deste escritório e que também realizou 
geração de recursos; QUE com relação a este contrato ainda 
não foi localizada toda a documentação pela investigação 
interna da Andrade Gutierrez, não podendo o depoente precisar 
maiores detalhes quanto a valores e períodos; QUE os recursos 
eram devolvidos pelo próprio ADRIANO no canteiro das obras 
do Estádio; QUE ADRIANO poderá confirmar maiores detalhes 
sobre a geração da LMD; QUE da mesma forma a STED era 
uma empresa que pertencia a um empregado da AG no 
consórcio do BRT,  PAULO AGUINALDO, que era remunerado 
através desta empresa; QUE o depoente formalizou o contrato 
com a STED para a geração de caixa para os compromissos do 
Estádio, e foram emitidas 4 notas fiscais, totalizando o valor 
bruto de R$ 1.997.000,00; QUE, abatidos os impostos os 
recursos eram devolvidos pelo próprio PAULO no canteiro das 
obras do Estádio; QUE o depoente guardava os valores gerados 
e quando demandado entregava para CARLOS JOSÉ, 
RODRIGO LEITE e RODRIGO LOPES; QUE o depoente se 
recorda da contratação de uma empresa chamada CONSULT, 
indicada pela Via; QUE no caso da CONSULT, não houve 
devolução de valores em espécie, tendo a própria empresa já 
dado a destinação ao dinheiro; QUE no entanto o depoente sabe 
afirmar que não houve a devida prestação de serviços da 
referida empresa, pois foi responsável pela interlocução com o 
representante da empresa, o qual não sabe nominar, para 
viabilizar a assinatura do contrato e uma das dificuldades era 
justamente criar um objeto contratual compatível com as 
atividades desenvolvidas pelo consórcio; QUE o contrato com a 
CONSULT foi assinado em 05/12/2011, no valor de R$ 
1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil e cinquenta 
reais), que foram pagos através de quatro notas fiscais; QUE 
apresenta neste ato o contrato e as notas da CONSULT; QUE 
havia ainda empresas que foram contratadas para atender 
pedidos pessoais de terceiros, ao que se recorda foram elas: 
Golden Gol (camarotes e áreas VIPs), Federação Brasiliense de 
Futebol (ingressos), Adidas (uniformes), POLLOCK 8 
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(assessoria de mídia digital), Ponto Show (ingressos para jogo 
de futebol), GMP (projetista), CASTRO MELLO (projetista), 
INORBEL (assessoria de imprensa de Filipelli), ALCOFORADO 
(advogado); QUE cabia ao depoente o pagamento de tais 
contratações; QUE a partir de agosto de 2012 o depoente 
passou a controlar também os valores de caixa 2 gerados na 
obra do BRT; QUE por vezes os valores gerados em uma obra 
serviram para atender demandas da outra e vice versa, 
dependendo da quantia disponível e do valor demandado em 
determinado momento; QUE no processo de desmobilização da 
obra do Estádio, no final de 2013 o depoente foi demitido de sua 
função constituiu uma pessoa jurídica e em 2014 foi contratado 
pela AG para prestação de serviços contínuos, mantendo seu 
vínculo com a AG, agora na condição de Pessoa Jurídica; QUE 
nessa condição, atendendo a demandas de RODRIGO LOPES 
e CARLOS JOSÉ, continuou a receber os valores de geração 
em seu escritório localizado EQRSW 7/8, lote 01, salas 106, até 
que fosse realocado na futura obra do Legado Urbanístico do 
Estádio (LURB); QUE entretanto esta prática cessou e o 
depoente acabou não indo para a obra de LURB; QUE sobre a 
destinação final desses valores não sabe precisar os 
beneficiários; QUE não chegou a estabelecer contato com 
JORGE SALOMÃO, SÉRGIO ANDRADE ou outros 
interlocutores de autoridade políticas; QUE perguntado sobre 
contrato firmado com a POLLOCK 8 respondeu que de fato 
estabeleceu contato com o senhor SÉRGIO SAAD no final de 
2011 para formalização do contrato em referência e obtenção de 
dados bancários; QUE chegou a se encontrar com SÉRGIO 
SAAD 4 vezes no canteiro de obras; QUE por duas vezes 
SÉRGIO SAAD chegou a levar caixas contendo os Relatório 
produzidos pela POLLOCK 8, mas que esses relatórios nunca 
foram utilizados e imagina que foram confeccionados somente 
para justificar o suposto serviço prestado; QUE esclarece que 
durante toda a execução da obra do estádio, até o final de 2013, 
ocupou sala localizada no canteiro de obras do estádio.” 

 

(l) (fls.1140/1141) Oitiva da testemunha MURILO SANTOS E SILVA, 

mencionado no Termo de Declarações do senhor ROBERTO XAVIER 

DE CASTRO (fls.390/396), como integrante do Grupo de Estudo 

formado por representantes da AG e da VIA, responsável pela 

confecção dos termos do Edital da Concorrência nº01/2009: 
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“QUE é Engenheiro Civil e funcionário da Andrade Gutierrez 
desde 2008; QUE de fato, no 2º semestre do ano de 2009 iniciou 
estudos sobre a construção/reforma do Estádio Mané Garrincha 
atendendo demanda da AG; QUE fazia parte de um grupo de  
estudo composto por ROBERTO XAVIER DE CASTRO 
JUNIOR, MARIO BOTINHA e CECILIA SAMPAIO vinculados a 
AG; QUE por parte da VIA compunha citado grupo o Engenheiro 
MARCELO BERTINI, Técnica de nome UYARA e o senhor 
ANDRÉ ZANI; QUE todos exerciam suas atividades em sala 
localizada no Edifício América Office Tower durante todo 
segundo semestre de 2009 até o início das obras, no segundo 
semestre do ano de 2010; QUE o produto do trabalho do citado 
grupo era entregue para o senhor EDUARDO ALCIDES 
ZANELATO; QUE tinha ciência que o senhor ZANELATO era 
responsável pela interlocução com a NOVACAP; QUE só 
conheceu servidores da NOVACAP após o início das obras; 
QUE  perguntado se tinha ciência de que o produto do seu 
trabalho, bem como do grupo de estudo iria embasar confecção 
de edital pela NOVACAP, respondeu que sim e que imaginava 
que a NOVACAP não possuía quadro técnico qualificado para a 
confecção do estudo em referência; QUE acrescenta que 
acreditava que outras empresas poderiam concorrer no 
processo licitatório em curso.” 

 

(m) (fls.397/400) Juntada do Termo de Colaboração do ex-executivo 

da AG, RODRIGO FERREIRA LOPES DA SILVA,  formalizado pela 

Procuradoria-Geral da República: 

 

“QUE sobre o tema COPA DO MUNDO tem o seguinte a relatar: 
QUE em 2009 Brasília foi confirmada como cidade sede da Copa 
do Mundo no Brasil; QUE em 2008 o colaborador se reportava 
ao então diretor da UN Norte CLÓVIS PRIMO; QUE 
eventualmente, reportava-se em reuniões ao então presidente 
ROGÉRIO NORA DE SÁ; QUE em 2008 era subordinado do 
colaborador, o gerente comercial CARLOS JOSÉ DE SOUZA; 
QUE em meados de 2012 o gerente comercial RODRIGO LEITE 
passou também a se reportar a CARLOS JOSÉ; QUE em 2012 
CARLOS JOSÉ DE SOUZA foi transferido para o mercado de 
São Paulo, e o colaborador reassumiu o mercado do Distrito 
Federal; QUE no ano de 2009 o colaborador designou o 
executivo CARLOS JOSÉ para participar de um grupo de 
estudos com a Via Engenharia, visando participar de uma 
parceria Público Privada para a reforma do Estádio Mané 
Garrincha; QUE essa parceria público privada não teve sucesso, 
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e foi abandonada; QUE o governo de JOSÉ ROBERTO 
ARRUDA tomou a decisão de contratar a reforma através de 
licitação pública; QUE CLÓVIS PRIMO comunicou ao 
colaborador que a Andrade Gutierrez seria uma das empresas 
construtoras do Estádio Nacional de Brasília (Contrato 
ASJUR/PRES n.º 523/2010), na qual ficou combinado que as 
empresas CNO e OAS fariam a “cobertura” da proposta 
comercial; QUE para a conquista desse contrato a Andrade 
Gutierrez firmou uma parceria em consórcio com a empresa Via 
Engenharia, por indicação do então governador JOSÉ 
ROBERTO ARRUDA; QUE a parceria com a empresa Via 
Engenharia foi determinante para a conquista do contrato, uma 
vez que essa empresa tinha acesso irrestrito à NOVACAP, órgão 
licitante; QUE a Via Engenharia tinha acesso à comissão de 
licitação e aos diretores da NOVACAP, que a Andrade Gutierrez 
não tinha na época; QUE o colaborador não sabe quem são 
esses diretores na época da licitação, já que não tinha acesso a 
eles; QUE o colaborador tem conhecimento de que o edital foi 
direcionado para o consórcio AG/Via, e que foram combinadas 
as propostas de “cobertura” com a CONSTRUTORA 
NORBERTO ODEBRESCHT e a CONSTRUTORA OAS; QUE a 
combinação de “cobertura” de propostas por parte da 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT foi feita em uma 
reunião realizada entre RICARDO FERRAZ, diretor de contrato, 
JOÃO PACÍFICO, diretor de mercado, e o colaborador, 
representando a Andrade Gutierrez; QUE a combinação de 
cobertura de proposta por parte da CONSTRUTORA OAS foi 
feita em reunião com JOSÉ LUNGUINHO, diretor comercial, o 
colaborador, CLÓVIS PRIMO e CARLOS JOSÉ DE SOUZA, 
pela Andrade Gutierrez e FERNANDO QUEIROZ, pela Via 
Engenharia; QUE CARLOS JOSÉ DE SOUZA e EDUARDO 
ALCIDES ZANELATO, gerente técnico comercial, podem dar 
mais detalhes sobre as confecções de propostas de cobertura; 
QUE durante o processo licitatório o colaborador relata que 
participou de uma reunião na residência oficial do Governador 
do Distrito Federal em Águas Claras, juntamente com CLÓVIS 
PRIMO e CARLOS JOSÉ DE SOUZA, na qual o então 
governador JOSÉ ROBERTO ARRUDA interveio a favor da 
participação da construtora OAS, como sócia na obra, alegando 
que ela iria viabilizar parte dos recursos financeiros para a obra 
através da compra de um terreno localizado no eixo 
monumental, quadra 901; QUE após essa intervenção do então 
governador JOSÉ ROBERTO ARRUDA, foi realizada uma 
reunião na sede da Via Engenharia em Brasília, com a 
participação do colaborador, CLÓVIS PRIMO e CARLOS JOSÉ 
DE SOUZA, pela Andrade Gutierrez, FERNANDO QUEIROZ, 
pela Via Engenharia, e JOSÉ LUNGUINHO, pela construtora 
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OAS, quando ficou definido que a OAS seria sócia oculta no 
consórcio e faria a proposta de “cobertura” para a licitação; QUE 
em razão do insucesso da OAS na compra do imóvel localizado 
na quadra 901, e de ser impraticável a condição de sócia oculta 
na obra, o compromisso ajustado com o ex-governador e a OAS 
não foi cumprido;  QUE o colaborador tem conhecimento de que 
a propina solicitada pelo ex-governador José Roberto Arruda, 
era no percentual de 5% do valor do contrato, pedido este que 
não foi atendido, devido a sua prisão e subsequente cassação 
do mandato de governador; QUE o colaborador relata que em 
2010, houve uma reunião na residência particular do então 
governador, ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO, localizada no 
lago Sul, na qual foi indicado como interlocutor para as tratativas 
do andamento da licitação o senhor ANDRÉ LUIS CARVALHO 
DA MOTTA E SILVA; QUE uma pessoa, a qual o colaborador 
não se recorda o nome, se dizendo interlocutor do então 
governador, chegou a solicitar o pagamento de propina no valor 
de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), de plano refutada; 
QUE posteriormente, o Senhor ANDRÉ MOTTA, solicitou, em 
nome do então governador ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO, 
propina no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); QUE 
em 2011, após a assinatura do contrato, foi feito esse 
pagamento ao interlocutor do então ex-governador, ANDRÉ 
MOTTA, em espécie; QUE CARLOS JOSÉ pode dar detalhes 
sobre esse fato; QUE o colaborador tem conhecimento, que o 
então governador AGNELO DOS SANTOS QUEIROZ FILHO, 
fazia demandas rotineiras para CARLOS JOSÉ DE SOUZA, 
referentes a esse contrato, eventualmente para pagamentos em 
espécie para uma pessoa indicada, através de doações oficiais, 
realização e patrocínio de eventos e produção de material 
publicitário; QUE o colaborador tem conhecimento de que a 
pessoa indicada para pagamentos em espécie era o senhor 
JORGE SALOMÃO, e quem entregava valores em espécie era 
RODRIGO LEITE; QUE tem conhecimento que houve pedido e 
pagamento de propina, no ano de 2011, ao então vice-
governador NELSON TADEU FILIPPELLI, no percentual de 1% 
do valor do contrato, pagamentos estes que se deram através 
da consorciada Via Engenharia S.A, por compensação contábil 
no consórcio construtor das obras do estádio; QUE o 
colaborador tem conhecimento de que no ano de 2013 foi 
solicitado ao então vice-presidente de relações institucionais da 
Andrade Gutierrez, FLÁVIO MACHADO GOMES FILHO, pedido 
de auxílio feito pelo ex-governador JOSÉ ROBERTO ARRUDA, 
para custeio de advogados contratados para suas defesas em 
processos diversos; QUE o colaborador tem conhecimento que 
foi feito um pagamento em espécie a um representante do ex-
governador, o senhor SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE, no 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS 
 

215 

valor aproximado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), 
realizado pelo executivo CARLOS JOSÉ DE SOUZA; QUE em 
2014 novamente foi solicitado ao então vice-presidente de 
relações institucionais da Andrade Gutierrez, FLÁVIO 
MACHADO GOMES FILHO, pedido de auxílio feito pelo ex-
governador JOSÉ ROBERTO ARRUDA; QUE FLÁVIO 
MACHADO GOMES FILHO repassou a demanda para o 
colaborador, para efetivar o pedido de auxílio; QUE o 
colaborador foi apresentado ao senhor SÉRGIO LÚCIO SILVA 
DE ANDRADE, que indicou a contratação do escritório de 
advocacia Wellington Medeiros – Advogados Associados 
(2014); QUE o colaborador firmou contrato de prestação de 
serviços com o referido escritório no valor de R$ 1.800.000,00 
(um milhão e oitocentos mil reais); QUE a prestação dos serviços 
foi feita para o ex-governador, apesar do contrato estar firmado 
em nome da Andrade Gutierrez; QUE  o colaborador tem cópia 
desse contrato.” 

 

(m.1) À fl.400 consta CD-ROM apresentado pelo senhor 

RODRIGO LOPES, contendo o termo de colaboração (em áudio), 

bem como Notas Fiscais e Recibos do contrato fictício firmado com o 

escritório de advocacia WELLINGTON MEDEIROS, voltado ao 

pagamento de vantagens indevidas ao ex-governador JOSÉ 

ROBERTO ARRUDA, em 2014. 

 

(m.2) (fls.612/614) Termo de Declaração de RODRIGO 

FERREIRA LOPES, prestado nesta esfera policial: 

 
“QUE é aderente de termo de colaboração firmado com a PGR 
e por isso abre mão do seu direito de permanecer em silêncio; 
QUE ratifica a narrativa descrita no anexo XX-Copa do Mundo-
Edital nº. 001/2009, apresentado pelo seu patrono, conforme 
descrito no item 2 do despacho de fls. 389; QUE esclarece que 
era subordinado diretamente ao Sr. CLÓVIS PRIMO, este por 
sua vez subordinado a ROGÉRIO NORA, sendo CARLOS JOSÉ 
subordinado ao declarante; QUE em 2009 era Superintendente 
Comercial da Andrade Gutierrez no Centro Oeste; QUE nessa 
função era responsável pela captação e contratação de obras na 
região do Centro Oeste; QUE ratifica que em meados de 2009 
foi à residência oficial localizada em Águas Claras, participar de 
reunião com o Sr. ARRUDA, na presença do Sr. CLÓVIS e do 
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Sr. CARLOS JOSÉ, tendo sido tratado sobre licitação do 
contrato responsável pela obra vinculada ao estádio Mané 
Garrincha; QUE nessa reunião já havia sido realizado a pré-
qualificação do edital em referência, sendo pré-qualificados o 
Consórcio Brasil 2014, a Odebrecht e a OAS; QUE como se 
sabe, já havia tratativa com a Odebrecht de cobertura da 
licitação do estádio Mané Garrincha e em contrapartida caberia 
à Andrade Gutierrez realizar a mesma cobertura na arena 
Pernambuco; QUE em relação à OAS houve resistência 
referente à essa tratativa sobre a execução da obra no Mané 
Garrincha, sendo essa resistência resolvida pelo Sr. ARRUDA; 
QUE em relação à possível sociedade oculta com a OAS, 
esclarece que esse cenário foi tratado com o Sr. JOSÉ 
LUNGUINHO para que a citada construtora obtivesse benefícios 
na obra do estádio Mané Garrincha; QUE contudo, apesar dessa 
concordância entre o Consórcio Brasília 2014 e a OAS, não foi 
estabelecido de fato o formato de contratação que beneficiaria a 
OAS, podendo ser subcontratação ou compensação em um 
outro contrato distinto; QUE esse trato foi feito em razão do 
compromisso entre o GDF com a OAS de compra da quadra 
901; QUE com esse negócio caberia à OAS financiar parte da 
obra do estádio Mané Garrincha; QUE contudo acredita que 
como não houve a efetivação desse negócio, o compromisso 
entre a AG, VIA e OAS foi desfeito; QUE o valor de cinco por 
cento de propina acordado com o ARRUDA era uma praxe de 
seu governo; QUE ratifica que CARLOS JOSÉ atendia pedidos 
do Sr. AGNELO QUEIROZ; QUE CARLOS JOSÉ chegou a 
apresentar JORGE SALOMÃO como operador de AGNELO 
QUEIROZ; QUE  essa apresentação se deu no canteiro do 
estádio; QUE tanto o declarante como JORGE SALOMÃO 
tinham acesso ao citado canteiro; QUE perguntado sobre 
registro desses encontros, respondeu que acredita que há esses 
dados nos registros do edifício Financial Corporate Center, local 
de funcionamento da AG até dezembro de 2015, sala 201; QUE 
se recorda de encontros com SÉRGIO LÚCIO DE ANDRADE 
nessa localidade; QUE sobre TADEU FILIPELLI ratifica que os 
pagamentos de valores de propina ao nominado era feito por 
meio da VIA ENGENHARIA através de "encontro de contas"; 
QUE esse encontro de contas se dava quando a VIA 
apresentava recibos, notas fiscais, apontamento de mão de 
obra, despesas diversas para pagamento da AG e, assim, a AG 
realizava aportes maiores do que a VIA para compensação do 
pagamento das propinas dirigidas a Tadeu Filipelli; QUE salvo 
engano houve no ano de 2013 pagamento de dois milhões em 
dinheiro à ARRUDA, via SÉRGIO LÚCIO SILVA ANDRADE, 
realizado pelo Sr. CARLOS JOSÉ; QUE esclarece que em 
relação ao escritório de WELLINGTON foi outro valor (um milhão 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS 
 

217 

e oitocentos) no ano de 2014; QUE inclusive, sendo apresentada 
ao declarante petição encaminhada pelo Sr. JOSÉ 
WELLINGTON MEDEIROS DE ARAUJO, gostaria de esclarecer 
que foi o declarante que encaminhou o edital de pré-qualificação 
nº. 001/2014, anexo a essa petição, ao Sr. WELLINGTON; QUE 
também reconhece como suas as assinaturas constantes nas 
atas de reuniões datadas de 23/02/2014, 26/03/2014, 
16/04/2014 e 11/11/2014; QUE todas essas atas foram 
produzidas no mesmo dia, no ano de 2015, em conjunto com o 
Sr. JOSÉ WELLINGTON, salvo engano no escritório da AG, no 
Edifício Financial Corporate Center, onde deve haver registro 
desse encontro; QUE essa documentação é forjada e foi 
apresentada para dissimular a prestação de serviço do escritório 
em face do edital 001/2014; QUE contudo ratifica que não houve 
qualquer tipo de prestação de serviço do escritório 
WELLINGTON para a AG, referente à esse processo licitatório; 
QUE inclusive não será localizado qualquer tipo de parecer, 
minuta ou petição referente à prestação de serviço de 
WELLINGTON à AG, ressalvada as citadas atas, que não 
apresentam qualquer tipo de detalhamento sobre a licitação em 
referência; QUE não sabe precisar se esse valor era para 
pagamento de propina ou pagamento de prestação de serviço 
de WELLINGTON  a JOSÉ ROBERTO ARRUDA; QUE foi 
apresentado a WELLINGTON no ano de 2014, quando foi ao 
escritório do nominado na companhia do Sr. SÉRGIO LÚCIO 
SILVA DE ANDRADE; QUE inclusive deve haver registro desse 
encontro; QUE sobre registro de contato telefônico, informa que 
tem em sua agenda o contato do Sr. AFRÂNIO (61-981870898) 
e em seu telefone anterior havia os contatos de SÉRGIO LÚCIO 
e também de WELLINGTON, mas que não os possui mais por 
ter trocado de aparelho; QUE se compromete a apresentar 
planilha de tempo detalhando atos que presenciou durante a 
concepção e execução do edital do estádio Mané Garrincha, 
visando maiores esclarecimentos sobre a cronologia dos atos.” 

 

(n) (fls.633/666) Juntada dos Termos de Colaboração de Executivos 

da ODEBRECHT S.A, senhores JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO 

FERREIRA e RICARDO ROTH FERRAZ DE OLIVEIRA, 

homologados pelo Supremo Tribunal Federal (fls.644/647) e que 

apresentam correlação com o presente IPL, ratificando todas as 

demais colaborações acostadas aos autos, no que se refere ao ajuste 
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(conluio) entre as construtoras AG, VIA e CNO, visando a simulação 

de concorrência no processo licitatório do estádio: 

 

 

 

 

JOÃO ANTÔNIO PACÍFICO FERREIRA 
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(o) (fls.1812/1829) Juntada do Ofício nº357/2017 – CJDF. Recorde-

se que os colaboradores e os lenientes narraram reuniões na 

residência oficial do Governadores ARRUDA e AGNELO (nos seus 

respectivos mandatos). Logo, requisitou-se os registros de visitas a 

fim de corroborar essas informações, obtendo-se atendimento por 

meio do Ofício citado, em destaque: 
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Visitante Data Entrada Saída 

Cláudio Monteiro 20.07.2011 08:50 12:55 

Jorge Salomão 20.07.2011 14:04 14:54 

Fernando Queiroz 20.07.2011 8:50 12:30 

Carlos José de 
Souza 

20.07.2010 10:55    -- 

 

Por óbvio, chama atenção e causa espanto a ausência de mais 

registros, conforme solicitado. Contudo, vale frisar a ressalva 

apresentada pelo próprio GDF, ponderando que “a não localização 

das pessoas indicadas no ofício nº4629/2017 – 

DELEINQUE/SR/PF/DF não significa que não tenham comparecido à 

Residência Oficial em Águas Claras, pois em muitos casos o acesso 

é autorizado mediante a identificação do indivíduo, sem que ocorra o 

registro no sistema ou fichas de controle a respeito da visita. Em 

outros casos, é feito o registro apenas do motorista do veículo em que 

se encontra a autoridade. ” (fl.1823). 

 

(p) (fls.1800/1807) Juntada de Planilha encaminhada pela AG, 

contendo doações realizadas pela Construtora ao PT (partido de 

AGNELO QUEIROZ) e PMDB (partido de TADEU FILIPELLI), entre 

os anos de 2006 a 2014. 

 

(q) (fls.1924/1934) Juntada de Laudo Pericial nº1041/2017 – 

SETEC/SR/DF, que traz a análise de mídia apresentada por 

EDUARDO ZANELATTO (fl.1038), contendo um arquivo em PDF, 

intitulado “CADERNO TÉCNICO PRÉ-QUALIFICAÇÃO – ÚLTIMA 

VERSÃO”, datado de 15.07.2009. Note-se que esse documento traz 

dados que compuseram a 1ª parte do Licitação (Pré-qualificação 

dos concorrentes), publicado apenas em 27.07.2009, comprovando, 
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assim, a atuação do “Grupo de Estudo”, formado pela VIA e AG, na 

confecção ilegal do certame. 

 

(r) (fls.1924/1934) Juntada de Laudo Pericial nº1041/2017 – 

SETEC/SR/DF, que traz a análise de mídia apresentada por 

ROBERTO XAVIER (fl.1038), contendo os arquivos intitulados 

“Planilha valor total.xls”, datado de 16.10.2009 e “PLANILHA 

NOVACAP.xls”, datado de 19.01.2010. Note-se que ambos trazem 

dados que compuseram o Edital nº01/2009-NOVACAP, publicado em 

19.01.2010 (2ª parte do Edital – Planilha de Preços), comprovando, 

assim, a atuação do “Grupo de Estudo”, formado pela VIA e AG, na 

confecção ilegal do certame. 

 

(s) (fls.2193/2205) Juntada de Ofício s/n, apresentado pelo Edifício 

CORPORATE FINANCIAL CENTER. Recorde-se que os 

colaboradores e lenientes informaram que havia sala da ANDRADE 

GUTIERREZ no citado prédio, “visitada” pelos demais investigados. 

Logo, requisitou-se os registros de acesso a fim de corroborar essas 

informações, obtendo-se atendimento por meio do documento citado, 

em destaque: 

 

Visitante Sala Data Entrada Saída 

 
 
 
 
Afrânio 
Roberto de 
Souza Filho 
 
13 Registros 
 

Andrade Gutierrez 09.07.2010 10:04 11:56 

Andrade Gutierrez 18.08.2010 10:51 11:29 

Andrade Gutierrez 14.09.2010 16:27 07:33 

Andrade Gutierrez 27.09.2010 10:19 13:49 

Andrade Gutierrez 19.10.2010 11:48 13:52 

Andrade Gutierrez 25.10.2010 18:26 18:34 

Andrade Gutierrez 18.11.2010 10:25 11:37 

Andrade Gutierrez 20.01.2011 17:03 18:26 

Andrade Gutierrez 28.03.2011 11:56 13:28 

Andrade Gutierrez 30.03.2011 11:07 13:13 

Andrade Gutierrez 26.05.2011 15:51 16:13 
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Andrade Gutierrez 26.05.2011 16:08 18:27 

Andrade Gutierrez 18.06.2011 16:31 16:56 
 
 

Visitante Sala Data Entrada Saída 

 
 
Sérgio Lúcio 
Silva de 
Andrade 
 
8 Registros 
 

Andrade Gutierrez 23.04.2014 17:31 18:28* 

Andrade Gutierrez 28.04.2014 14:57 16:32 

Andrade Gutierrez 30.04.2014 09:56 11:08 

Andrade Gutierrez 14.05.2014 17:18 8:30** 

Andrade Gutierrez 10.07.2014 18:07 18:11 

Andrade Gutierrez 28.07.2014 08:49 11:29 

Andrade Gutierrez 06.08.2014 12:13 13:34 

Andrade Gutierrez 12.08.2014 10:24 11:14 
(*) Registro de saída: 02.04.2014 
(**) Registro de saída: 15.05.2014 

 

Visitante Sala Data Entrada Saída 

Carlos José 
de Souza 

Andrade Gutierrez 03.01.2013 11:29 13:26 

 

Visitante Sala Data Entrada Saída 

Clóvis Renato 
Numa Primo 

Andrade Gutierrez 14.05.2014 16:17 08:32* 

(*) Registro de saída: 15.05.2014 

 

Visitante Sala Data Entrada Saída 

Fernando 
Queiroz 

Andrade Gutierrez 11.12.2013 09:59 13:41 

 

Visitante Sala Data Entrada Saída 

Jorge Luiz 
Salomão 

Andrade Gutierrez 24.09.2012 15:26 18:31 

 

Visitante Sala Data Entrada Saída 

Maruska 
Lima Souza 

Andrade Gutierrez 05.12.2011 16:15 18:36 

Odebrecht 06.08.2013 08:53 11:14 

 

(t) (fls.2207/2208) E-mail da AG, em atendimento a demanda policial, 

respondendo que não possui qualquer relação comercial com 

SÉRGIO LÚCIO DA SILVA ANDRADE, JORGE LUIZ SALOMÃO, 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS 
 

223 

AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA FILHO e/ ou suas empresas, 

capazes de justificar as “visitas” acima mencionada. 

 

49. Dessa feita, a narrativa dos lenientes (1) CARLOS JOSÉ DE SOUZA, (2) 

RODRIGO LEITE VIEIRA, (3) ROBERTO XAVIER DE CASTRO, (4) GUSTAVO 

ROCHA ALVES DE OLIVEIRA, (5) RICARDO CURTI JÚNIOR e (6) EDUARDO 

ALCIDES ZANELATO, do Colaborador RODRIGO FERREIRA LOPES e da 

testemunha MURILO SANTOS E SILVA concorrem para a mesma versão, 

fortalecendo, juntamente com as demais provas acostadas aos autos, a linha 

investigativa da fraude em apuração. 

 

 

IX. DOS LAUDOS PERICIAIS 

 

50. Sobre os exames periciais de engenharia realizados pelo INSTITUTO 

NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA FEDERAL, reputa-se importante 

seu destaque em tópico específico, considerado a relevância das evidências ora 

expostas. 

 

51. Primeiramente, vale reproduzir, mais uma vez, o resultado do 1º (primeiro) 

laudo pericial acostado aos autos, e que auxiliou na fundamentação da 1ª 

(primeira) Representação desta signatária (RE nº24/2017-SR/PF/DF), 

demonstrando cabalmente a existência de DIRECIONAMENTO e CLÁUSULAS 

RESTRITIVAS no processo licitatório da construção/reforma do ESTÁDIO 

MANÉ GARRINCHA (Concorrência nº01/2009 – NOVACAP): 

 

(a) LAUDO Nº683/2017 - INC/DITEC (fls.92/152 – RE 24/2017) 

 

“(...) 
V - OBJETO 
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Trata-se de análise técnica do resultado da concorrência do Edital 
nº01/2009-ASCAL-NOVACAP e das eventuais cláusulas do edital que são 
restritivas ao caráter competitivo do certame. 
(...) 
 
VI – EXAMES 
8. Trata-se da análise do resultado da concorrência do EDITAL nº. 001 / 
2009 – ASCAL/PRES – NOVACAP, que foi dividido em duas fases. A 
primeira de pré-qualificação das empresas aptas a licitar, EDITAL DE PRÉ-
QUALIFICAÇÃO nº. 001 / 2009 – ASCAL/PRES, datado 20/07/2009 (Figura 
1), e uma segunda fase onde ocorreu a concorrência em si com a entrega 
das propostas de preço, EDITAL DE PRÉ- QUALIFICAÇÃO 001/2009 – DE 
– 2ª PARTE - CONCORRÊNCIA, datado de 04/05/2010 (Figura 2) 
(...) 
 
26. O valor do orçamento de referência do Edital nº 001/2009 – NOVACAP 
(2ª Parte) era de R$ 702.784.333,62 - (setecentos e dois milhões, 
setecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e 
dois centavos), conforme previsto na cláusula do subitem 2.1, onde também 
se previu que a Fonte de Recursos estava baseado em uma nota de 
empenho da Terracap, conforme se transcreve:  
 

CAPÍTULO 2 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DO 
PREÇO DE REFERÊNCIA  
2.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto na 
presente licitação serão atendidas à conta da seguinte fonte de 
recursos para o exercício de 2010:  

• Valor: R$ 702.784.333,62 - (setecentos e dois milhões, 
setecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e 
sessenta e dois centavos).  

• Fonte de Recursos: adequação orçamentária e financeira 
conforme disposto no parágrafo 2º da Lei nº 4.007 de 20/08/2007 
do Plano Plurianual do Distrito Federal, para o quadriênio 
2008/2011, conforme Código 4000 ESPORTE: MENTE E 
CORPO EM EQUILÍBRIO, Ação 7244 – REFORMA DE 
ESTÁDIO, bem como a Nota de Empenho Inicial da TERRACAP 
nº 0391/2010, emitida em 14/04/2010, Programa de Trabalho 
15.451.0084.1110.0028 – EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO PELA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE 
BRASÍLIA NO DF – Convênio NUTRA/PROJU Nº 323/2009 – 
TERRACAP/NOVACAP, com interveniência da Secretaria de 
Estado de Obras do Distrito Federal – fls. 8.989. 

• O orçamento estimado para as obras e serviços, objeto desta 
licitação é de R$ 702.784.333,62 - (setecentos e dois milhões, 
setecentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e 
sessenta e dois centavos)  
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2.2. O Governo do Distrito Federal poderá buscar, junto a 
entidades de fomento e financiamento nacionais ou 
internacionais, recursos para implantação do objeto ora licitado.  

 
27. Ao final da licitação sagrou-se vencedor o CONSÓRCIO BRASÍLIA 
2014, formado pelas empresas CONSTRUTORA ANDRADE 
GUTIERREZ S.A, CNPJ nº 17.262.213/0001-94 (empresa Líder do 
Consórcio) e pela empresa VIA ENGENHARIA S.A, CNPJ nº 
00.584.755/0001-80. Assim, firmou-se o contrato nº 523/2010, datado de 
19/07/2010, entre a NOVACAP e o referido consórcio com um valor 
previsto de R$ 696.648.486,09 (seiscentos e noventa e seis milhões, 
seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e 
nove centavos), o que corresponde a um desconto de apenas 0,87% 
(zero vírgula oitenta e sete por cento) em relação ao orçamento de 
referência do edital, que pode ser considerado pouco significativo de 
acordo com as referências bibliográficas citadas. 
(...) 
 
28. Essa configuração de 3 licitantes e descontos globais em relação ao 
orçamento de referência inferiores a 5% (cinco por cento) é compatível com 
licitações de pouca competitividade, em que a tendência das licitantes é 
ofertar um preço próximo do orçamento de referência do edital, sendo esse 
fato um indício de conluio.  
 
29. Logo, a ausência de descontos em licitações é um dos maiores 
indícios de conluio e formação de cartel em processos licitatórios e outras 
formas de contratação. 
(...) 
 
QUESITAÇÕES 
(...) 
 
2) Existem indícios de restrição ao caráter competitivo no processo de 
contratação das obras de construção do Estádio Nacional de Brasília 
referente ao Edital nº01/2009-NOVACAP? RESPOSTA:  
 
78. Sim. Conclui-se que existiam cláusulas restritivas ao caráter 
competitivo do certame nos dois editais da Concorrência nº 001/2009 – 
NOVACAP (1ª PARTE - PRÉ- QUALIFICAÇÃO e 2ª PARTE – PROPOSTAS 
PREÇO).  
 

1) FALTA DE PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE COMPOSIÇÕES 
DE CUSTOS UNITÁRIOS E DA PUBLICAÇÃO DA INTEGRA 
DOS EDITAIS NA INTERNET;  
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2) IRREGULARIDADE NA EXIGÊNCIA DA CERTIDÃO DE 
PESSOA JURÍDICA DE OUTRA PRAÇA SER 
OBRIGATORIAMENTE VISADA PELO CREA/DF;  
 
3) IRREGULARIDADE NA EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICO - FINANCEIRA;  
 
4) IRREGULARIDADE NA EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE 
CAPACIDADE TÉCNICA EXCESSIVAMENTE ESPECÍFICOS; 
 
5) IRREGULARIDADE NA EXIGÊNCIA DE ATESTADOS DE 
CAPACIDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS NOTORIAMENTE 
SUBCONTRATADOS; e  
 
6) LICITAÇÃO EM DUAS FASES SEPARADAS (USO 
INDEVIDO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO). 

 
79. Além disso, no caso concreto, Concorrência nº 001/2009 –NOVACAP, 
houve apenas 3 (três) licitantes, OAS, ODEBRECHT e Consórcio Brasília 
2014 (Andrade Gutierrez e Via Engenharia) que apresentaram propostas 
homologadas pela Comissão de Licitação.  

80. Ao final da licitação, sagrou-se vencedor o CONSÓRCIO BRASÍLIA 
2014, formado pelas empresas CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 
S.A, CNPJ nº 17.262.213/0001-94 (empresa Líder do Consórcio) e pela 
empresa VIA ENGENHARIA S.A, CNPJ nº 00.584.755/0001-80. Assim, 
firmou-se o contrato nº 523/2010, datado de 19/07/2010, entre a NOVACAP 
e o referido consórcio com um valor previsto de R$696.648.486,09 
(seiscentos e noventa e seis milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, 
quatrocentos e oitenta e seis reais e nove centavos), o que corresponde a 
um desconto de apenas 0,87% (zero vírgula oitenta e sete por cento) em 
relação ao orçamento de referência do edital, que pode ser considerado 
pouco significativo de acordo com as referências bibliográficas citadas e um 
ambiente de real competitividade. 
(...) 

84. Nada mais havendo a lavrar, os Peritos encerram o presente Laudo, 
produzido em 61páginas, e um Anexo A –Mídia dos documentos utilizados, 
que lido e achado conforme, assinam acordes.” 

 

52. Ademais, houve a elaboração de um Laudo exclusivo sobre a contratação 

de projeto arquitetônico para adaptação e modernização do Estádio Mané 

Garrincha, por dispensa de licitação (artigo 25, II da Lei 8.666/93), com 

apresentação de diversas irregularidades: 
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(I) LAUDO Nº1490/2017 - INC/DITEC/PF (fls.2094/2188) 

 

VIII – RESPOSTAS AOS QUESITOS  
 
1) Existem indícios de restrição ao caráter competitivo no processo de 
contratação do projeto básico que subsidiou a elaboração do Edital 
nº01/2009-NOVACAP para construção do Estádio Nacional de Brasília?  
 
RESPOSTA:  
 
69. Sim. Os peritos entendem que as contratações por inexigibilidade que 
resultaram nos contratos 505/2007, 527/2007, 597/2007 e 505/2011 da 
NOVACAP não apresentaram todos os pré-requisitos para a sua efetivação, 
devido aos seguintes fatores descritos em síntese:  

 
a) Não houve uma melhoria, reforma ou adaptação da edificação 
anterior do Estádio Mané Garrincha e sim o estudo e projeto de uma 
edificação nova, atualizada às demandas exigidas pelo caderno de 
encargos da FIFA (4ª versão em diante). Mesmo que houvesse o 
aproveitamento da arquibancada Oeste, conforme se aventou no início 
do projeto, a sua parcela representativa do objeto em relação aos 
demais elementos projetados não permitiriam sustentar a preservação 
de alguma característica arquitetônica ou de engenharia da obra 
original;  
 
b) Os profissionais representantes das empresas contratadas para 
desenvolver o projeto arquitetônico (Eduardo de Castro Mello - Castro 
Mello) e estrutural (Arthur Luiz Pitta - Etalp) não conseguiram 
desenvolver parte significativa do objeto tendo que recorrer a empresa 
alemã SBP – SCLAICH BEGERMANN UND PARTNER, o que pode 
indicar que não possuíam capacidade técnico-profissional para a 
execução completa dos objetos contratados à época dos fatos;  
 
c) As empresas projetistas também demonstraram falta de capacidade 
técnico-profissional ao estimar as quantidades de serviços 
necessários para executar os diversos projetos elaborados, de forma 
que as quantidades previstas na planilha contratual original tiveram 
que ser aditivadas além dos limites legais, mesmo o estádio tenho 
mantido sua capacidade de espectadores originalmente prevista nos 
estudos preliminares, ou seja, em torno de 70.000 pessoas.  

 
70. Maiores informações no Capítulo VII - Exames.  
 
2) Outros dados julgados úteis? 
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RESPOSTA:  
 
71. Os Peritos identificaram que houve uma falha na metodologia de 
estimativa do custo de elaboração dos projetos de arquitetura para a 
contratação da empresa Castro Mello, o que levou a sua contratação com 
preços abaixo da referência estimada. O erro ocorreu na estimativa do valor 
total do custo de construção do Estádio na fase de estudos preliminares. 
Maiores informações no Capítulo VII - Exames.  
 
72. Também foi identificado pelos Peritos que no âmbito do processo de 
auditoria nº 25360/2007 do TCDF foi exposta a informação em 17/09/2008 
de que o Estádio original seria demolido, porém pela análise da 
documentação a averiguação desse fato, à época, não foi efetivada até a 
conclusão do referido processo.  
 
73. Os Peritos dão por esclarecido o assunto.” 

 

53. A seguir, os 03 (três) Laudos confeccionados expondo o 

SUPERFATURAMENTO de R$559.993.162,66 na construção da arena: 

 

(I) LAUDO Nº1090/2017 - INC/DITEC/PF (fls.1049/1119) 

 

“(...) 
III. OBJETO 
19. Trata-se da execução das obras de construção do Estádio 
Nacional de Brasília, objeto do Contrato nº 523/2010, celebrado entre a 
NOVACAP e o Consórcio Brasília 2014, com intermédio da Secretária de 
Obras - SO/DF. 
 
IV. OBJETIVO DOS EXAMES 
20. A presente Perícia tem por finalidade responder a solicitação 
contida no Memorando nº 7997/2016 – IPL 1095/2016-4 SR/PF/DF, de 
08/12/2016, especificamente quanto ao quesito nº 3, “Houve 
superfaturamento na execução do contrato nº 523/2010-NOVACAP de 
construção do Estádio Nacional de Brasília? ”, no que tange às medições 
de quantidades maiores do que a realmente executada em relação ao 
sistema de instalações elétricas. 
(...) 
 
Resposta aos Quesitos 
99. Quesito 3) Houve superfaturamento na execução do Contrato 
523/2010-NOVACAP de construção do Estádio Nacional de Brasília? 
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100. Resposta: Sim. Ressalta-se, inicialmente, que a equipe pericial 
optou por desmembrar o exame de superfaturamento e no presente Laudo 
é apresentada apenas a análise de superfaturamento de quantidade das 
obras referentes às instalações elétricas do estádio do Mané Garrincha do 
referido contrato. 
 
101. Foi possível concluir que houve medição a maior de Cabo Isolado 
EPR seção 240 mm², por meio de exame de local (vistoria) e indiretamente 
(notas fiscais), em aproximadamente 93.856 m (noventa e três mil, 
oitocentos e cinquenta e seis metros), o que representou um aumento de 
64,9% (sessenta e quatro virgula nove por cento) em relação à quantidade 
da Perícia: 

• 240 mm² - 93.856 metros (64,9% de medição a maior). 
 
102. Considerando o preço por metro de cabo 240 mm² com preço 
contratual desonerado de R$ 146,25 (cento e quarenta e seis reais e vinte e 
cinto centavos), isto representou um Superfaturamento por Quantidade, ou 
seja, uma medição a maior no valor de R$ 13.726.887,97 (treze milhões, 
setecentos e vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e 
sete centavos) a preços de junho/2010. 
 
103. Foi possível concluir que houve medição a maior (quantidades) 
dos Cabos Isolados EPR, indiretamente, por meio de Notas Fiscais, abaixo 
elencados: 

 

• 185 mm² - 7.460 metros (10,9% de medição a maior); 

• 150 mm² - 16.737 metros (31,7% de medição a maior); 

• 120 mm² -  19.758 metros (33,3% de medição a maior); 

• 95 mm² - 11.421 metros (21,1% de medição a maior); e 

• 70 mm² - 4.897 metros (23,0% de medição a maior). 
 
104. Considerando os preços por metro de cabo 185 mm² a R$ 78,10, 
de cabo 150 mm² a R$ 68,38, de cabo 120 mm² a R$ 54,19, de cabo 95 mm² 
a R$ 50,83 e de cabo 70 mm² a R$ 41,57, todos preços contratuais 
desonerados, as medições a maior (quantidades) representaram uma 
segunda parcela de Superfaturamento por Quantidade no valor de 
R$ 3.581.989,05 (três milhões, quinhentos e oitenta e um mil, novecentos e 
oitenta e nove reais e cinco centavos) a preços de junho/2010. 
 
105. Conforme descrito em detalhes na seção Erro! Fonte de 
referência não encontrada. deste Laudo, os Peritos signatários 
entenderam que a execução do item 09.04.004 – “As Built Elétrica” restou 
incompleta, devido à grande quantidade de informações desatualizadas 
constantes na “Lista de Cabos de Baixa Tensão”, planilha intitulada “LC-
09030-ELE-PE-001”, apresentada pela NOVACAP por meio do Ofício 
738/2017 – GAB/PRES, de 24/05/2017. O item 09.04.004 tem um valor de 
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R$ 2.693.706,71 (dois milhões, seiscentos e noventa e três mil, setecentos 
e seis reais e setenta e um centavos) a preços de junho/2010. 

 
106. Desta maneira, como o item 09.04.004 – “As Built Elétrica” não foi 
executado corretamente, o pagamento referente a este item se enquadraria 
como parcela de superfaturamento por quantidade no valor de 
R$ 2.693.706,71 (dois milhões, seiscentos e noventa e três mil, setecentos 
e seis reais e setenta e um centavos) a preços de junho/2010. 
 
107. As parcelas encontradas de superfaturamento por quantidades e 
seu respectivo total foram elencadas na Erro! Fonte de referência não 
encontrada., que apresentou um valor total de R$ 20.002.583,73 (vinte 
milhões, dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e três centavos) 
a preços de junho/2010.  

 

 

108. A título ilustrativo, a valores atuais, considerando a variação do 
Índice SELIC no período entre 30/06/2010 e 19/06/2017 no valor de 
108,02% (cento e oito vírgula zero dois por cento), conforme a calculadora 
do cidadão, no sítio do Banco Central do Brasil, o valor de Superfaturamento 
por Quantidade encontrado representaria atualmente R$ 41.609.892,35 
(quarenta e um milhões, seiscentos e nove mil, oitocentos e noventa e dois 
reais e trinta e cinco centavos).  

 
109. A Tabela 1 abaixo mostra um resumo dos valores acumulados de 
medições para os cabos de interesse, na qual é possível observar que as 
medições ultrapassaram os valores encontrados pela perícia na 33ª 
medição (Abril e Maio/13) para os cabos EPR 240 mm², 185 mm² e 95 mm², 
e na 34ª medição (Jun/13) para os cabos EPR 150 mm², 120 mm² e 70 mm².  
 
Tabela 1 – Valores acumulados de medições para os cabos EPR 240 mm², 
185 mm², 150 mm², 120 mm², 95 mm² e 70 mm², e em quais medições os 
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valores medidos ultrapassaram os valores encontrados pela perícia 
(marcação em vermelho). 
 

 
 
110. O Apêndice C deste Laudo mostra as pags. 18 e 39 da 33ª 
medição, pags. 26 e 49 da 34ª medição e pags. 38, 39 e 75 da 35ª medição, 
as quais mostram os momentos onde as quantidades acumuladas 
ultrapassaram os valores encontrados da perícia, nos quais constam: 
 

• 33ª medição: seis assinaturas identificadas como sendo de 
Eng. Luiz Rogério Pinto Gonçalves (NOVACAP), Eng. Mecânico 
Robson Guedes de Sousa (NOVACAP), Eng. João Marcelo O. 
Pimenta (NOVACAP), Eng. Elet. Luiz Henrique Lobo 
(NOCAVAP), Eng. Elet. Messias Carmo Moreira Sobrinho (sem 
identificação da empresa/órgão) e Eng. Roberto Xavier de 
Castro Júnior (Consórcio Brasília 2014); 

• 34ª medição: quatro assinaturas identificada como sendo 
de Eng. Mecânico Robson Guedes de Sousa (NOVACAP), 
Diretora de Obras Especiais Maruska Lima de Sousa Holanda 
(NOVACAP), Eng. Elet. Messias Carmo Moreira Sobrinho (sem 
identificação da empresa/órgão) e Eng. Gustavo Soares Araújo 
(Consórcio Brasília 2014); e 

• 35ª medição: sete assinaturas identificadas como sendo 
de Eng. Luiz Rogério Pinto Gonçalves (NOVACAP), Gerente de 
Projetos III Guthmann Neiva Rodrigues (GEFIS/DOE), Eng. 
Mecânico Robson Guedes de Sousa (NOVACAP), Gerente de 
Projetos III Telmo de Cassia Barbosa (sem identificação da 
empresa/órgão), Robson Rodrigues de Oliveira (sem 
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identificação da empresa/órgão), Eng. Eletricista Messias Carmo 
Moreira Sobrinho (sem identificação da empresa/órgão) e Eng. 
Roberto Xavier de Castro Júnior (Consórcio Brasília 2014). 

 
111. Destaca-se que a representante da empresa Andrade Gutierrez 
em comunicação aos peritos afirmou que a empresa e seus prepostos 
desconhecia a divergência nas quantidades dos cabos (superfaturamento). 
 
112. Os Peritos consideram esclarecido o assunto e nada mais 
havendo a lavrar, encerram o presente Laudo, elaborado em cinquenta e 
quatro páginas, três apêndices (“A”, “B” e “C”) de quinze páginas no total, e 
dois anexos (“A” e “B”) de uma página cada, abaixo assinado.” 
 

 

(II) LAUDO Nº1244/2017 - INC/DITEC/PF (fls.1543/1677) 

 

“(...) 
III. OBJETO 
13. Trata-se da execução das obras de reforma e ampliação do Estádio 
Nacional de Brasília, objeto do Contrato nº 523/10, celebrado entre a 
NOVACAP e o Consórcio Brasília 20141, com intermédio da SO/DF2. 
 
IV. OBJETIVO DOS EXAMES 
14. A presente Perícia tem por finalidade verificar a aplicação dos recursos 
oriundos da TERRACAP destinados, por meio do CONVÊNIO 
NUTRA/PROJU Nº 323/2009, à execução de obra discriminada no Plano de 
Trabalho e Cronograma de Desembolso Financeiro constante do Processo 
Administrativo nº 111.002.655/2009-TERRACAP, de modo a permitir uma 
conclusão acerca de possíveis irregularidades, incluindo a verificação de 
superfaturamento. 

15. Desse modo, pretende-se responder a solicitação contida no 
Memorando nº7997/2016 –IPL1095/2016-4 SR/PF/DF, de 08/12/2016, 
especificamente quanto ao quesito nº 3, resguardando a análise de 
sobrepreço para outro laudo específico. 
(...) 
 
 
VI. RESPOSTA AOS QUESITOS 
Quesito 3) Houve superfaturamento na execução do Contrato 523/2010-
NOVACAP de construção do Estádio Nacional de Brasília? 
 

220. Resposta: Sim. Ressalta-se, inicialmente, que a equipe pericial optou 
por desmembrar o exame de superfaturamento e, no presente Laudo, é 
apresentada apenas a análise de superfaturamento referentes à medição de 
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quantidades superiores às executadas, por reajustamento irregular, por 
sobreposição com a taxa de BDI (Administração Central), e por falta de 
vinculação com o objeto contratual, com exceção das parcelas de 
quantidades tratadas no Laudo Nº 1090/2017 –INC/DITEC/PF e das 
parcelas de Superfaturamento de Preços a serem analisadas em Laudo 
específico. 

221. Como superfaturamento de quantidades, para o serviço de 
“Cimbramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto, edificação civil e 
industrial, incluso montagem e desmontagem”, obteve-se o valor de R$ 
9.997.928,16 (nove milhões, novecentos e noventa e sete mil, novecentos e 
vinte e oito reais e dezesseis centavos), a preços de junho de 2010.O cerne 
da questão foi a mudança do critério de medição do serviço originalmente 
contratado. Destaca-se que se a NOVACAP e o Consórcio Brasília 2014 
tivessem mantido o critério de medição constante do Edital, essa parcela de 
superfaturamento de quantidades não teria ocorrido. O critério de medição 
foi alterado após solicitação do Consórcio Brasília 2014, com base em 
Parecer Técnico de terceiro contratado e com anuência das áreas técnica, 
jurídica e da diretoria colegiada da NOVACAP. Para maiores detalhes, ver 
seção V.4.2. 

222. Quanto ao superfaturamento por reajustamento irregular de preços, 
obteve-se uma parcela da ordem de R$ 47.081.434,03 (quarenta e sete 
milhões, oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e três 
centavos), a preços de junho de 2010, que é originada de processo de 
Apostilamento para pagamento de reajuste de supostas perdas 
inflacionárias causadas pelo aumento de custo da mão de obra durante a 
execução contratual por dificuldades nas negociações coletivas com os 
trabalhadores da obra. Entenderam os Peritos que o solicitador e equilíbrio 
da equação econômico-financeira do contrato não poderia ser realizado sem 
uma análise global dos seus principais componentes, e não apenas da mão 
de obra. Deixou-se de aplicar o instrumento da revisão contratual, 
englobando todo o contrato, com verificação se os preços atendem a 
realidade do mercado, para mão de obra, materiais, equipamentos e 
serviços. O índice de reajuste do contrato foi alterado após solicitação do 
Consórcio Brasília 2014, com base em Parecer Técnico de terceiro 
contratado (FGV) e com anuência das áreas técnica, jurídica e da diretoria 
colegiada da NOVACAP, bem como da área jurídica e da diretoria colegiada 
da TERRACAP, apesar das ressalvas dos fiscais do convênio em sentido 
contrário. Com isso, foi formalizado termo aditivo ao Convênio pela 
TERRACAP para liberação dos recursos. Para maiores detalhes, ver seção 
V.4.4. 
 

223. Finalmente, acerca do superfaturamento por sobreposição com a taxa 
de BDI (Administração Central), e por falta de vinculação com o objeto 
contratual, quase todos os serviços previstos no Aditivo “X” não fazem parte 
do objeto do Contrato nº523/2010, e nem são serviços de engenharia, 
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portanto não deveriam ter sido objeto de aditivo, nem mesmo medidos, 
pois o objeto do referido contrato trata de obra de engenharia e não de 
serviços terceirizados de Apoio, Suporte, Segurança e Limpeza para 
eventos, estranho ao objeto da licitação. Com isso o procedimento adotado 
foi o de não considerar como executadas as quantidades dos itens 
supracitados. Se constituindo assim em uma parcela de superfaturamento 
de quantidades. Desta forma, sem adentrar no mérito do efetivo pagamento 
destes serviços (em tese glosados) foi encontrado o valor de 
superfaturamento no valor de R$13.878.074,70 (treze milhões, oitocentos e 
setenta e oito mil, setenta e quatro reais e setenta centavos), a preços de 
junho/2010. Destaca-se que apesar da NOVACAP ter celebrado o 
Aditivo “X”, essa parcela de superfaturamento potencial não se 
materializou, uma vez que a TERRACAP não aceitou efetuar o repasse de 
recursos financeiros para a NOVACAP realizar o pagamento. Ressalta-se 
que o citado aditivo foi celebrado após solicitação do Consórcio Brasília 
2014, e celebrado com anuência das áreas técnica, jurídica e da diretoria 
colegiada da NOVACAP. Para maiores detalhes, ver seção V.4.5. 
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224. Com isso, as parcelas encontradas de superfaturamento no presente 
Laudo e seu respectivo total, elencadas na Tabela 23 totalizam o montante 
de R$ 70.957.436,89(setenta milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, 
quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos) a preços de 
junho/2010.  



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS 
 

236 

 

 

225. A título ilustrativo, a valores atuais, considerando a variação do Índice 
SELIC no período entre 30/06/2010 e 19/06/2017 no valor de 108,02% 
(cento e oito vírgula zero dois por cento), conforme a calculadora do cidadão, 
no sítio do Banco Central do Brasil, o valor de Superfaturamento encontrado 
representaria atualmente R$ 147.607.496,62(cento e quarenta e sete 
milhões, seiscentos e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e 
sessenta e dois centavos). 
 
Quesito 4) Outros dados julgados úteis. 
 
226. A análise do superfaturamento de preços será realizada em laudo 
específico, assim como a resposta ao quesito 1. Já a resposta ao quesito 2, 
bem como parte da resposta ao quesito 3 (superfaturamento de quantidades 
para sistemas elétricos) foram objeto dos Laudos Nº 683/2017 –
INC/DITEC/PF e Nº 1090/2017 –INC/DITEC/PF, respectivamente. ” 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS 
 

237 

(III) LAUDO Nº1531/2017- INC/DITEC/PF  

 

“(...) 

 

(...) 
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54. Por fim, a autoridade policial solicitou a elaboração de um último laudo 

pericial, questionando quais SUBCONTRATOS firmados pelo Consórcio Brasília 

2014 não apresentavam relação com o objeto licitado (Contrato nº5223/2010 - 

obra do estádio Mané Garrincha), considerando as Notas Fiscais entregues 

à Polícia Federal pela ANDRADE GUTIERREZ, bem como outras indagações 

relevantes para o caso, a saber: 
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(I) LAUDO Nº1534/2017 -  INC/DITEC/PF (fls.2479/2515) 

 
VII – EXAMES VII.1 – DA NÃO ADERÊNCIA DOS OBJETOS DAS NOTAS 
FISCAIS DE SUBCONTRATAÇÕES APRESENTADAS POR 
REPRESENTANTES DA ANDRADE GUTIERREZ AO OBJETO DO 
CONTRATO Nº 523/2010-NOVACAP 
 
9. Pelo relatado pela presidente do IPL, durante as investigações no âmbito 
do presente IPL foram apresentadas um conjunto de Notas Fiscais de gastos 
que teriam sido efetuados pelo Consórcio Brasília 2014 durante a execução 
do contrato nº 523/2010- NOVACAP, que teriam sido efetivados para a 
obtenção de vantagens ilícitas.  
 
10. Assim, os exames periciais objetivam verificar se os gastos citados 
realmente não tinham correlação com o objeto original do contrato nº 
523/2010-NOVACAP e seus aditivos subsequentes.  
 
11. O objeto original do contrato está descrito nos termos do edital (Anexo 
A) da seguinte forma: 

 
“Execução de obras e serviços visando adequação 
às exigências da FIFA para reforma e ampliação da 
capacidade de público do Estádio Nacional de 
Brasília, consistindo nos trabalhos de 
desenvolvimento de projeto executivo dos sistemas 
especiais de tecnologia, “broad-casting”; execução 
das obras civis de recuperação estrutural da atual 
estrutura de arquibancadas, obras civis para 
adaptação e ampliação das novas arquibancadas, 
rebaixamento do nível do gramado, construção dos 
demais ambientes contidos no projeto executivo de 
engenharia, assim como, a execução das 
instalações e dos sistemas elétricos, hidráulicos, ar-
condicionado e de segurança, conforme Projetos de 
Engenharia em anexo.”  

(...) 
Tabela 3 – RESUMO DAS SUBCONTRATAÇÕES NÃO VINCULADAS AO 
OBJETO DO CONTRATO Nº 523/2010 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS 
 

245 

 

(...) 
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VII.2 – DAS INCONGRUÊNCIAS EM GASTOS COM OS 
SUBCONTRATOS DAS EMPRESAS CCN E CPC  
 
42. Foram encaminhados para exame dois conjuntos de documentos 
relativos às subcontratações das empresas CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA. (CCN) e CONSTRUÇÕES E PROCESSOS 
CIENTÍFICOS (CPC).  
 
43. A empresa CCN teria participado do controle tecnológico e execução de 
traço do concreto do ENB e a empresa CPC teria fornecido o serviço de 
contraventamento dos pilares do anel de compressão, logo seriam serviços 
correlatos ao objeto original do Contrato nº 523/2010-NOVACAP e seus 
aditivos subsequentes.  
 
44. Assim, uma vez que eles têm correlação com o objeto contratual o 
exame é para verificar alguma eventual incongruência dos dados constantes 
da documentação encaminhada à luz do empreendimento executado. 
 
VII.2.1 – DADOS DA EMPRESA CCN  
 
45. Com relação ao objeto das Notas Fiscais (724, 725, 726 e 727) da 
empresa CCN (CNPJ 00.884.770/0001-44), destinada ao Consórcio Brasília 
2014 verifica-se que a mesma se trata da “Formulação de traços, análise de 
materiais e controle tecnológico”, num total de R$ 2.420.000,00 (dois 
milhões, quatrocentos e vinte mil reais) 
(...) 
50. Pelas incongruências identificadas os serviços descritos nas notas 
fiscais da empresa CCN, no valor de R$ 2.420.000,00 (dois milhões, 
quatrocentos e vinte mil reais), a preços de 13/03/2012, tem indícios de não 
terem sido executados da forma descrita. A título ilustrativo, a valores atuais, 
considerando a variação do Índice SELIC no período entre 13/03/2012 e 
19/06/2017 no valor de 73,59% (setenta e três vírgula cinquenta e nove por 
cento), conforme a calculadora do cidadão, no sítio do Banco Central do 
Brasil, o valor das notas fiscais descritas da empresa CCN representaria 
atualmente R$ 4.201.117,60 (quatro milhões, duzentos e um mil, cento e 
dezessete reais e sessenta centavos). 
(...) 
 
VII.2.2 – DADOS DA EMPRESA CPC 
 
52. Com relação ao objeto das Notas Fiscais (485, 500, 504, 511 e 514) da 
empresa CPC (CNPJ 00.450.577/0001-33), destinada ao Consórcio Brasília 
2014 verifica-se que a mesma se trata de serviços relativos ao 
contraventamento de estruturas do ENB (ANEXO A), num total de R$ 
12.718.389,96 (dois milhões, setecentos e dezoito mil, trezentos e oitenta e 
e nove reais e noventa e seis centavos), no período de 02/12/2011 a 
04/04/2012 
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(...) 
Pelas incongruências identificadas os serviços descritos na nota fiscal 485 
e no 1º Termo Aditivo do contrato CO-ENB-031/2011 da empresa CPC tem 
indícios de não terem sido executados da forma descrita. 
(...) 
 
VII.3 – DA POSSE IRREGULAR DE INFORMAÇÕES PRÉVIAS À 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2009-ASCAL-NOVACAP POR PARTE 
DE REPRESENTANTES DA ANDRADE GUTIERREZ  
 
68. Pelo relatado pela presidente do IPL, durante as investigações no âmbito 
do presente IPL foram apresentadas um conjunto de planilhas (em Excel) 
com preços unitários e quantidades que teriam servido de base para a 
elaboração das planilhas orçamentárias que integraram o EDITAL 
Nº01/2009-ASCAL-NOVACAP. 
(...). 
 
72. Analisando o arquivo da planilha eletrônica (Excel) “Planilha valor 
total.xls” (Anexo “A”), que foi entregue por Roberto Xavier à Presidente do 
IPL, tem como data de criação da última versão o dia 16/10/2009, esta data 
é anterior à data do aviso de licitação da 2ª Fase da licitação (Figura 12 - 
19/01/2010). Este fato representa, no entendimento dos peritos, um indício 
da possibilidade da hipótese do acesso irregular de dados da fase interna 
da licitação por parte de representantes do Consórcio Brasília 2014 por meio 
de representantes do GDF ou das empresas projetistas (ou ambos). 
(...). 
 
VIII – RESPOSTAS AOS QUESITOS 
 
1) Quais subcontratos apresentados pela ANDRADE GUTIERREZ S.A 
durante a instrução deste feito NÃO possuem relação com objeto em 
referência (Construção/Reforma do Estádio Mané Garrincha)?  
 
RESPOSTA:  
 
84. De acordo com o detalhado na seção VII.1, DA NÃO ADERÊNCIA DOS 
OBJETOS DAS NOTAS FISCAIS DE SUBCONTRATAÇÕES 
APRESENTADAS POR REPRESENTANTES DA ANDRADE GUTIERREZ 
AO OBJETO DO CONTRATO Nº 523/2010-NOVACAP, os produtos e 
serviços descritos nas notas fiscais das pessoas jurídicas POLLOCK 8, 
BURNTWINE FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL, ADIDAS, BB DE 
MIRANDA, S A ATACADISTA, GOLDEN GOAL, AC BAR, CRISTINA 
BUFFET e MANOELA FIALHO não tem correlação com os custos diretos e 
indiretos do empreendimento em análise, ou seja, a sua existência ou a sua 
falta, não teriam influência direta na execução do objeto contratual do 
contrato nº 523/2010-NOVACAP. 
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85. Maiores informações no Capítulo VII - Exames. 
 
2) Quais desses contratos possuem incongruência, como por exemplo 
superdimensionamento?  
 
RESPOSTA:  
 
86. De acordo com o detalhado na seção VII.2, DAS INCONGRUÊNCIAS 
EM GASTOS COM OS SUBCONTRATOS DAS EMPRESAS CCN E CPC, 
os serviços descritos nas notas fiscais analisadas da empresa CCN tem 
indícios de não terem sido executados da forma descrita. 
 
87. Com relação à empresa CPC foi identificado que foi celebrado um termo 
aditivo para inclusão de serviços cujo os custos já estavam abarcados no 
contrato original e cuja a medição e pagamento se mostram incongruentes 
com os termos do contrato e com a realidade da obra.  
 
88. Maiores informações no Capítulo VII - Exames. LAUDO Nº 1534/2017 – 
INC/DITEC/PF 35  
 
3) Outros dados julgados úteis? 
 
RESPOSTA:  
 
89. De acordo com o detalhado na seção VII.3, DA POSSE IRREGULAR DE 
INFORMAÇÕES PRÉVIAS À PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2009-
ASCALNOVACAP POR PARTE DE REPRESENTANTES DA ANDRADE 
GUTIERREZ, os Peritos procederam exames comparativos entre a planilha 
eletrônica apresentada pelo representante da Andrade Gutierrez e as já 
disponibilizadas para exame.  
 
90. Assim, pode-se afirmar que os exames corroboraram a hipótese 
apresentada pelo representante da Andrade Gutierrez, de que a mesma teve 
acesso a planilha de preços unitários e quantidades antes da publicação do 
edital (dados em posse da NOVACAP e seus projetistas – fase interna da 
licitação), o que em tese demonstraria uma fraude à licitação. 
 
91. Com relação a hipótese de minoração dos quantitativos para diminuição 
artificial do preço global da obra a hipótese também foi corroborada pelos 
exames, com exceção dos serviços do sistema de “Arquitetura”, que teriam 
sido prestados pela empresa Castro Mello.  
 
92. Identificou-se padrões de minoração dos quantitativos dos serviços do 
sistema de Estrutura e Fundações (-30% para vários serviços na 
amostragem) e do sistema de instalações prediais (-10% para vários 
serviços na amostragem). As empresas ETALP e MHA teriam sido as 
responsáveis pela elaboração dos projetos dos sistemas de “Estruturas e 
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Fundações” e “Instalações Prediais”, e suas planilhas de quantitativos, 
respectivamente.  
 
93. Por fim, os Peritos informam a título ilustrativo que o montante dos 
valores apurados no presente laudo atualizados a partir das suas 
respectivas data-base até a data de 19/06/2017, totaliza o valor de R$ 
13.502.274,62 (treze milhões, quinhentos e dois mil, duzentos e setenta e 
quatro reais e sessenta e dois centavos).  
 
94. Os Peritos dão por esclarecido o assunto. 
 

55. Assim, resta claro o posicionamento dos experts da Polícia Federal, 

materializando, sem sombra de dúvida, graves fraudes licitatórias que nortearam 

o início, o meio e o fim do certame em questão e, por óbvio, tangenciaram a 

execução dos demais delitos em apuração. 

 

 

X. DA CONCLUSÃO  

 

55. Conforme meticulosamente narrado, foi possível apontar a realização de um 

complexo esquema de corrupção envolvendo agentes públicos e construtoras 

(AG e VIA ENGENHARIA), que acordaram o pagamento de vantagens 

financeiras, por meio de processo licitatório fraudado. 

 

56. Em suma, a junção dos fatos abaixo relacionados confirma a prática das 

fraudes descritas na Portaria Inaugural e nas Representações Policiais 

apresentadas a Vossa Excelência, como, por exemplo: 

 

▪ As declarações de 04 (quatro) ex-executivos/colaboradores 

da AG - (01) FLÁVIO MACHADO, (02) CLÓVIS PRIMO, (03) 

ROGÉRIO NORA DE SÁ e (04) RODRIGO LOPES – e de 06 

(seis) empregados/lenientes da AG - (01) CARLOS JOSÉ DE 

SOUZA, (02) RODRIGO LEITE VIEIRA, (03) ROBERTO 
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XAVIER DE CASTRO, (04) GUSTAVO ROCHA ALVES DE 

OLIVEIRA, (05) RICARDO CURTI JÚNIOR e (06) EDUARDO 

ALCIDES ZANELATO - indicando a mesma ocorrência, qual 

seja, a prática de atos ilícitos perpetradas pelo CONSÓRCIO 

BRASÍLIA 2014 e pelos ex-governadores do DF, revelando (i) 

direcionamento e ajuste do processo licitatório 

(Concorrência nº01/2009 - NOVACAP), (ii) formação de 

cartel, (iii) pagamentos vantagens indevidas – propina; 

 

▪ A ausência de estudos de viabilidade econômica e financeira 

sobre as obras do estádio, acarretando prejuízo orçado em 

R$1,3 bilhão e demonstrando que o empreendimento em 

referência nunca atendeu as finalidades essenciais da 

TERRACAP, não sendo rentável, sobre qualquer perspectiva, 

durante sua vida útil, sugerindo gestão temerária e acolhimento 

de interesses privados; 

 

▪ O valor da obra (R$1.577 bilhões) que corresponde a mais 

de 75% do patrimônio total da TERRACAP (de R$2 bilhões, em 

2015), indicando a incompatibilidade do financiamento em 

referência, gestão temerária e acolhimento de interesses 

privados; 

 

▪ A manobra legislativa (edição da Lei Distrital nº427/2011), 

comandada por AGNELO QUEIROZ, para retomar os repasses 

da obra do estádio, uma vez que Ministério Público do Distrito 

Federal (MPDFT) recomendou sua suspensão, entendendo que 

o MANÉ GARRINCHA não fazia parte dos empreendimentos 

passíveis de financiamento pela TERRACAP (infraestrutura); 
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▪ A conclusão do Laudo Pericial, materializando a existência 

de cláusulas restritivas ao caráter competitivo na Concorrência 

nº 001/2009-NOVACAP, o que ratifica as declarações prestadas 

pelos ex-executivos e empregados da AG, quando informam a 

realização de ajustes entre o GDF (NOVACAP) e as citadas 

empreiteiras (2009/2010), visando beneficiar o Consórcio 

Brasília 2014; 

 

▪ A conclusão de Laudo Pericial, materializando os indícios de 

conluio e formação de cartel na Concorrência nº01/2009-

NOCAVAP, o que ratifica as declarações prestadas pelos ex-

executivos e empregados da AG, quando informam a realização 

de ajustes (conluio) entre as empreiteiras AG, ODEBRECHT 

S.A, OAS S.A e VIA ENGENHARIA S.A desde o início do 

certame (2009/2010), visando beneficiar e garantir a vitória do 

Consórcio Brasília 2014, o que de fato ocorreu; 

 

▪ A conclusão de laudos periciais do INC/PF, asseverando 

exorbitante superfaturamento na obra em referência em 

R$559.993.162,66 (valor atualizado/2017), voltado a 

“compensar” os pagamentos das vantagens financeiras 

indevidas aos agentes públicos (corruptos), bem como 

majorando lucro impróprio às empreiteiras; 

 

▪  A existência de farta documentação (contratos, notas 

fiscais, etc.) indicando que houve a utilização de despesas 

indevidamente vinculadas ao Consórcio Brasília 2014 para o 
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pagamento de vantagens financeiras indevidas a agentes 

públicos e terceiros; 

 

▪ As declarações formais de inúmeras testemunhas que 

atestam a execução de despesas totalmente desvinculadas da 

obra em referência, visando atender interesses de agentes 

públicos e terceiros; 

 

▪ A existência cabal de um quadro de corrupção sistêmica e 

habitual, envolvendo agentes públicos e empreiteiras, que 

perdurou por quase dez anos, comprometendo a legalidade da 

construção/reforma do Estádio Mané Garrincha, bem como de 

outras obras que estão sendo investigadas em novos inquéritos 

policias (ex.BRT SUL, CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF e 

JARDIM MANGUERAL). 

 

57. Outrossim, também foram constatadas ações para dissimular a origem ilícita 

de ativos oriundos do pagamento de propina a esses agentes, bem como a 

existência de recursos financeiros não contabilizados, caracterizando o uso 

sistêmico de “caixa 02”. 

 

58. Importante rememorar que as diligências inaugurais (colaborações) 

responsáveis pela instauração deste IPL foram colhidas no âmbito da Operação 

Lava Jato, que investiga, em suma, o desvio de recursos junto à PETROBRAS, 

com a participação criminosa de empreiteiras e seus executivos (incluindo a 

ANDRADE GUTIERREZ S.A29), contando com diversas condenações na esfera 

penal por fatos correlatos e/ou similares aos ora apurados. 

                                                           
29 A ANDRADE GUTIERREZ, e seus executivos, foram objeto da 14ª fase da Operação Lava 

Jato, deflagrada em 19.06.2015. 
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59. Logo, concluiu-se pela existência de indícios da prática dos seguintes delitos: 

 

▪ Peculato 
 

Art. 312 do CPB. Apropriar-se o funcionário público 
de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, 
público ou particular, de que tem a posse em razão 
do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: 
 
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa. 

 
▪ Corrupção Passiva 
 

Art. 317 do CPB. Solicitar ou receber, para si ou 
para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, 
vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e 
multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 
12.11.2003) 
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em 
consequência da vantagem ou promessa, o 
funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato 
de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. 

 
▪ Corrupção Ativa 

 
Art. 333 do CPB. Oferecer ou prometer vantagem 
indevida a funcionário público, para determiná-lo a 
praticar, omitir ou retardar ato de ofício: 
 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e 
multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 
12.11.2003) 
 
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, 
se, em razão da vantagem ou promessa, o 

                                                           
14ª fase - "Erga omnes" A Polícia Federal prendeu os presidentes da Odebrecht, Marcelo 
Odebrecht, e da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo. Nessa fase, foram expedidos, 
no total, 59 mandados judiciais em quatro Estados: 38 de busca e apreensão, 9 de condução 
coercitiva, 8 de prisão preventiva e 4 de prisão temporária. 
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funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o 
pratica infringindo dever funcional. 

 
▪ Lavagem de Dinheiro 

 
Art. 1o da Lei nº9.613/98. Ocultar ou dissimular a 
natureza, origem, localização, disposição, 
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou 
valores provenientes, direta ou indiretamente, de 
infração penal.   
 
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.    

 
▪ Organização Criminosa 

 
Art.2º da Lei 12.850/2013. Promover, constituir, 
financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta 
pessoa, organização criminosa: 
 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, 
sem prejuízo das penas correspondentes às demais 
infrações penais praticadas. 

 
▪ Fraude Licitatória 

 
Art. 90 da Lei 8.666/93.  Frustrar ou fraudar, 
mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento 
licitatório, com o intuito de obter, para si ou para 
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação: 
 
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e 
multa. 
 
Art. 96 da Lei 8.666/93.  Fraudar, em prejuízo da 
Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição 
ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela 
decorrente: 
 
Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 
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XI. DOS INDICIAMENTOS DOS INVESTIGADOS 

 

60. Nesse diapasão, e diante das provas indiciárias descritas e que 

buscaram reconstruir os fatos que motivaram a instauração do 

procedimento inquisitório, procederam-se aos seguintes indiciamentos 

indiretos: 

 

(I) JOSÉ ROBERTO ARRUDA (CPF 215.195.796-91), uma vez 

que, na condição de Governador do Distrito Federal 

(2007/2010) e candidato ao GDF (2014), (a) frustrou, por meio 

de fraude e conluio, o caráter competitivo da Concorrência 

nº01/2009 – NOVACAP, incidindo no artigo 90 da Lei 

nº8.666/93; (b) recebeu vantagens indevidas para si,  e para 

outrem, vinculadas à vitória do Consórcio Brasília 2014 (AG 

e VIA),  incidindo no artigo 317 do CPB, (c) dissimulou a 

natureza de valores provenientes de crime, incidindo no 

artigo 1º da Lei nº9.613/98 e (d) integrou associação 

criminosa com o objetivo de fraudar processo licitatório e 

receber vantagens indevidas, incidindo no art. 2º da Lei 

nº12.850/2013,  conforme abaixo contextualizado: 

 

▪ Considerando que a decisão de realizar a obra no ESTÁDIO 

MANÉ GARRINCHA é de autoria do senhor JOSÉ ROBERTO 

ARRUDA, acordando - segundo os colaboradores e lenientes 

- o recebimento de propinas pagas pela AG e VIA 

ENGENHARIA, em 2009/2010 e em 2013/2014 (quando 

houve pretensão de retornar à vida pública, candidatando-se 

ao Governo do Distrito Federal); 
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▪ Considerando o termo de declarações do Presidente da 

TERRACAP à época (2009) - senhor ANTÔNIO RAIMUNDO 

GOMES FILHO (testemunha) - confirmando que partiu do 

senhor ARRUDA a ideia do financiamento da obra em 

referência, não podendo a TERRACAP agir sem a 

provocação do então Governador; 

▪ Considerando a materialização pericial de situação irregular 

envolvendo a confecção do Edital da Concorrência 

nº01/2009, na qual coube aos licitantes (AG e VIA) formalizar 

esse documento público - na gestão do Governador ARRUDA 

e, por óbvio, com a sua ciência - ensejando direcionamento e 

restrição ao caráter competitivo do certame; 

▪ Considerando que foi constatada, por meio de Laudo Pericial, 

a existência de arquivo contendo informações privilegiadas, 

intitulado “CADERNO TÉCNICO PRÉ-QUALIFICAÇÃO – 

ÚLTIMA VERSÃO”, datado de 15.07.2009 (entregue por 

EDUARDO ZANELATTO), comprovando a atuação de “Grupo 

de Estudo” (VIA e AG) na confecção ilegal do edital nº01/2009 

– NOVACAP, publicado apenas em 27.07.2009 (1ª parte da 

Licitação – Pré-qualificação dos Concorrentes); 

▪ Considerando que foi constatada, por meio de Laudo Pericial, 

a existência de arquivos contendo informações privilegiadas, 

intitulados “Planilha valor total.xls”, datado de 16.10.2009 e 

“PLANILHA NOVACAP.xls”, datado de 19.01.2010 

(entregues por ROBERTO XAVIER), comprovando a atuação 

de “Grupo de Estudo” (VIA e AG) na confecção ilegal do edital 

nº01/2009 – NOVACAP, publicado apenas em 19.01.2010 (2ª 

parte da Licitação – Planilha de Preços); 
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▪ Considerando as declarações da testemunha MURILO 

SANTOS E SILVA (técnico da AG), ratificando as 

declarações dos colaboradores/lenientes no que tange à 

confecção do Edital da Concorrência nº01/2009 por “Grupo de 

Estudo” formado pela AG e VIA, em escritório localizado no 

Edifício América Office Tower (sala comprovadamente locada 

pela AG naquele período – fls.1120/1126); 

▪ Considerando as declarações formais dos 04 (quatro) 

colaborares deste IPL, que convergem para a atuação ilegal 

de ARRUDA na feitura do processo licitatório da obra em 

referência (2009/2010) e consequente cobrança de vantagem 

financeira indevida naquele período e entre 2013/2014, a 

saber: 

 

(a) FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO, Diretor 

de Relações Institucionais da AG e Vice-

Presidente da Holding AG: (1) que em 2013 

participou de diversas reuniões com SÉRGIO 

LÚCIO SILVA DE ANDRADE (operador), em 

nome de ARRUDA, para tratar do pagamento de 

propina referente à contratação do 

CONSÓRCIO BRASÍLIA 2014 (AG e VIA); (2) 

que também chegou a se encontrar com 

ARRUDA (2013) para tratar de “apoio 

financeiro” (leia-se, propina) para sua campanha 

ao GDF em 2014; (3) que SÉRGIO se colocou 

como parceiro e amigo de ARRUDA, 

demonstrando interesse em auxiliar o ex-

governador na campanha eleitoral de 2014; (4) 
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que SÉRGIO informou sobre uma combinação 

de propina realizada entre a AG e ARRUDA no 

ano de 2008/2009; (5) que SÉRGIO ligou, em 

2014, e marcou uma nova reunião, em que 

reclamou que a AG não estava pagando o valor 

de propina acordada para ARRUDA; (6) que 

levou a demanda (pagamento de propina) de 

ARRUDA ao senhor CLÓVIS PRIMO, Diretor 

Comercial da AG à época, e responsável por 

operacionalizar esses valores; (7) que, então, 

SÉRGIO recebeu valores em dinheiro, a título de 

propina e em nome de ARRUDA; 

 

(b) ROGÉRIO NORA DE SÁ, Presidente da AG 

América Latina: (1) que sabia do ajuste entre 

diversas construtoras (ODEBRECHT, VIA 

ENGENHARIA, CARIOCA, GALVÃO, OAS, 

CAMARGO CORREIA e AG) para repartir as 

obras dos estádios da Copa do mundo (2) que 

ARRUDA negociou propina com FERNANDO 

QUEIROZ, da VIA ENGENHARIA, no valor de 

um por cento sobre a obra do estádio; (3) que, 

em nome da AG, também autorizou pagamento 

de propina a ARRUDA (2009); (4) que ARRUDA 

só não recebeu propina à época (2010) em 

razão de sua prisão (Operação Caixa de 

Pandora); (5) que em 2013/2014 houve 

retomada de diálogo com o ARRUDA, com 
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pagamentos de valores a título de propina pela 

AG; 

 

(c) CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO, 

Diretor-Geral de Operações da AG: (1) que em 

2009 foi à residência oficial de ARRUDA para 

tratar da obra do estádio; (2) que ARRUDA 

atuou para que a OAS S.A desistisse de 

participar do processo licitatório do estádio; (3) 

que no início das negociações (2009) ficou 

acordado que a VIA ENGENHARIA pagaria  

propina a ARRUDA, no valor de 1%; (4) que o 

pagamento de propina a ARRUDA só não foi 

efetivada pela AG em razão da sua prisão 

(Operação Caixa de Pandora), em 2010; (5) que 

a partir de 2013 ARRUDA reiniciou os pedidos 

de propina, vinculados à obra do estádio; 

 

(d) RODRIGO FERREIRA LOPES DA SILVA, 

ex-executivo da AG: (1) que foi o governo de 

JOSÉ ROBERTO ARRUDA que tomou a 

decisão de contratar a reforma por meio de 

licitação pública; (2) que CLÓVIS PRIMO 

comunicou que a Andrade Gutierrez seria uma 

das construtoras escolhidas para a reforma do 

Estádio Nacional de Brasília; (3) que as 

empresas CNO e OAS fariam a “cobertura” 

fictícia da proposta comercial; (4)  que a parceria 

em consórcio com a empresa Via  Engenharia 
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foi feita por indicação do então governador 

JOSÉ ROBERTO ARRUDA (2009); (5) que 

durante o processo licitatório participou de uma 

reunião na residência oficial do Governador do 

Distrito Federal, juntamente com CLÓVIS 

PRIMO e CARLOS JOSÉ DE SOUZA, (6) que 

no ano de 2013 ARRUDA pediu auxílio 

financeiro a FLÁVIO MACHADO GOMES 

FILHO, para custeio de advogados contratados 

para suas defesas em processos diversos; (7) 

que primeiramente foi feito um pagamento em 

espécie a um representante do ex-governador, 

o senhor SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE, 

no valor aproximado de R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais), realizado pelo gerente 

CARLOS JOSÉ DE SOUZA; (8) que em 2014 

ARRUDA novamente solicitou valores a FLÁVIO 

MACHADO; (9) que FLÁVIO MACHADO 

autorizou a realização de pagamento a 

ARRUDA; (10) que então foi apresentado ao 

senhor SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE, 

sendo que foi o nominado  que indicou a 

contratação do escritório de advocacia 

Wellington Medeiros Advogados Associados 

(2014) pelo valor de R$ 1.800.000,00 (um 

milhão e oitocentos mil reais), dissimulando o 

pagamento de propina ao ex-governador. 
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▪ Considerando as declarações formais de 02 (dois) lenientes 

deste IPL, ratificando a narrativa dos colaboradores, no que 

tange à atuação ilegal de ARRUDA na feitura do processo 

licitatório da obra em referência (2009/2010) e consequente 

cobrança de vantagem financeira indevida naquele período e 

entre 2013/2014, a saber: 

 

(a) CARLOS JOSÉ DE SOUZA, gerente-

comercial da AG: (1) que em 2009 foi à 

residência oficial de ARRUDA, com CLÓVIS 

PRIMO para tratar da obra do estádio; (2) que 

foi ARRUDA que demandou essa reunião; (3) 

que ARRUDA atuou para que a OAS S.A 

desistisse de participar do processo licitatório do 

estádio; (4) que em 2013 a AG repassou R$2 

milhões em espécie a ARRUDA, a título de 

propina vinculada ao estádio, por intermédio de 

SÉRGIO LUCIO ANDRADE, operador do ex-

governador; 

 

(b) ROBERTO XAVIER DE CASTRO JÚNIOR, 

engenheiro da AG, membro de Grupo formado 

pela AG e VIA para a confecção do Edital do 

Estádio e Gerente do Contrato nº523/2010: (1) 

que os debates referentes à confecção do edital 

bem como o atendimento das exigências citadas 

no projeto que seria apresentado foram 

realizadas com a NOVACAP antes de qualquer 

formalização oficial, em 2008/2009; (2) que foi 
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formado “Grupo de Estudo” (AG e VIA), 

responsável por encaminhar à NOVACAP a 

planilha de preço e as exigências de qualificação 

técnica para a confecção e publicação do edital 

do estádio Mané Garrincha; (3) que no edital 

publicado constavam exatamente essas 

informações repassadas pelo mencionado 

grupo de estudo; (4) que quando se estabeleceu 

concordância sobre o projeto que deveria 

constar no edital,  houve reunião na residência 

oficial do Governador JOSÉ ROBERTO 

ARRUDA, antes que qualquer formalização 

oficial do certame pela NOVACAP; (5) que 

nessa reunião estavam presentes os executivos 

da AG  (FLÁVIO MACHADO, RODRIGO LOPES 

e CARLOS JOSÉ), os executivos da VIA 

(FERNANDO QUEIROZ, LUIZ FELIPE 

CARDOSO DE CARVALHO e ALBERTO 

NOLLI) e o próprio governador. 

 

▪ Considerando a descrição de pagamento pela AG de, ao 

menos, R$ 3,8 milhões a ARRUDA, sendo R$2 milhões 

em espécie, por intermédio de SÉRGIO LÚCIO SILVA DE 

ANDRADE (2013), e R$1,8 milhão por meio de contrato 

fictício com escritório de advocacia (2014), conforme 

sugestão do próprio sr. SÉRGIO; 

▪ Considerando as evidências de falsidade do contrato firmado 

entre AG e o Escritório de Advocacia WELLINGTON 

MEDEIROS (R$1,8 milhões), uma vez que não foi 
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apresentado pela empresa, e/ou localizado nas buscas 

policiais, qualquer documento que pudesse atribuir 

efetividade e legalidade à prestação de serviço em referência, 

indicando clara simulação para transferência de propina a 

ARRUDA, em 2014; 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculo entre 

ARRUDA e WELLINGTON MEDEIROS, sendo o nominado 

patrono do ex-governador em diversas ações, conforme 

minuciosamente descritos nos Relatórios Circunstanciados 

que compõem este IPL; 

▪ Considerando a comunicação (pelos colaboradores/ 

lenientes) de que coube à VIA ENGENHARIA, por intermédio 

de seu sócio-proprietário FERNANDO QUEIROZ, realizar 

pagamentos de propina a ARRUDA, no início das 

negociações sobre a construção do estádio (2009/2010); 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculo entre 

ARRUDA e FERNANDO QUEIROZ, em razão de diversos 

registros de encontros e/ou reuniões, entre 2008 a 2017 (vide 

agenda do empresário), conforme minuciosamente descrito 

no Relatório Circunstanciado que compõe este IPL; 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculo entre 

ARRUDA e VIA ENGENHARIA, na pessoa de FERNANDO 

QUEIROZ, que remonta ao ano de 201030, quando houve 

                                                           
30 A Polícia Federal investiga se o governo de José Roberto Arruda, afastado e preso, cobrava 2,5% de 

propina sobre o valor repassado pela administração para conclusão da obra da nova sede da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal. 
No centro dessa nova frente de investigação, está uma das maiores empreiteiras de Brasília: a Via 
Engenharia, contratada pelo governo para fazer a obra. Depois de três anos paralisada, a construção foi 
retomada em 2008 quando Arruda assinou contrato de R$ 72,5 milhões com a empreiteira. 
A PF investiga se, para receber dinheiro do governo, a empresa pagava propina. O principal indício é uma 
planilha, apreendida em novembro na casa do ex-chefe de gabinete de Arruda. O documento lista valores 
e datas de quatro repasses à construtora com a indicação da porcentagem ao lado e referência à obra da 
Câmara. 
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investigação da Polícia Federal sobre pagamento de propina 

ao então governador, em face da obra da Câmara Legislativa 

do DF, executada por essa construtora; 

▪ Considerando as “doações” realizada pela AG à Paróquia São 

Pedro (10.05.2010 - R$20 mil e 31.05.2010 - R$100 mil), 

atendendo solicitação de ARRUDA (frequentador assíduo da 

Paróquia) em contrapartida ao contrato da obra do estádio 

assinado naquele ano (19.07.2010); 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculos entre 

ARRUDA e os demais investigados conforme registros em 

agendas telefônicas, minuciosamente descritos nos 

Relatórios Circunstanciados que compõem este IPL; 

▪ Considerando a associação constituída por JOSÉ ROBERTO 

ARRUDA, SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE, 

WELLINGTON MEDEIROS, MARUSKA LIMA DE SOUZA 

HOLANDA, ANDRADE GUTIERREZ (na pessoa de CLÓVIS 

RENATO PEIXOTO, ROGÉRIO NÓRA DE SÁ, FLÁVIO 

GOMES MACHADO FILHO e RODRIGO FERREIRA LOPES 

                                                           
A planilha, que está sob análise dos policiais, destaca o valor de R$ 133,6 mil, referentes a 2,5% do total 
de R$ 5,3 milhões pagos em 2008. 
Além da obra da nova sede do Legislativo, no mesmo documento há outra planilha com repasses de 2007 
e 2008 referentes à construção já concluída de um shopping popular, outro projeto do governo tocado pela 
Via Engenharia. Nesse caso, a porcentagem calculada sobre R$ 35,1 milhões especificados no documento 
é maior: 5%. 
O delator do mensalão no DF, o ex-secretário Durval Barbosa, revelou em depoimento que o esquema do 
mensalão do DEM envolvia, além dos contratos de informática, a área de obras. Nesse setor, "os 
arrecadadores de propina são o próprio Arruda, Márcio Machado [então secretário de Obras] e José 
Eustáquio [colaborador do governador]", disse Barbosa à Procuradoria-Geral da República, em dezembro 
passado. 
Até então, a empreiteira só havia aparecido uma vez no inquérito da Operação Caixa de Pandora com 
apreensão de uma lista, feita por Arruda, na qual constava o nome do dono da Via Engenharia como doador 
de dinheiro para compra de panetones. A PF suspeita que a lista tenha sido forjada para esconder dinheiro 
de propina. 
(...) 
A Via Engenharia é parceira na construção de um condomínio de R$ 1,2 bilhão com o ex-vice-governador 
Paulo Octávio, outro alvo da PF, que renunciou na terça-feira. A empresa também é doadora do DEM, ex-
partido de Octávio e Arruda.  
(http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2602201004.htm ) 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2602201004.htm
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DA SILVA) e VIA ENGENHARIA (na pessoa de FERNANDO 

QUEIROZ), voltada a garantir a vitória do Consórcio Brasília 

2014 no certame em referência (2009/2010) e consequente 

pagamento de propina ao ex-governador (2009/2010 e 

2013/2014), evidenciando a prática de organização criminosa 

gerenciada pelo nominado, e outros, à época. 

 

(II)  AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO (CPF nº196.676.555-04), 

uma vez que, na condição de Governador do Distrito Federal, 

(a) fraudou, em prejuízo à Fazenda Pública, o Contrato 

nº523/2010 – NOVACAP, incidindo no artigo 96 da Lei 

nº8.666/93; (b) desviou valores destinados à obra em 

referência, em proveito próprio e de terceiros, incidindo no 

artigo 312 do CPB; (c) recebeu vantagens indevidas para si, 

e para outrem, vinculadas à execução da obra sob 

responsabilidade do Consórcio Brasília 2014 (AG e VIA),  

incidindo no artigo 317 do CPB, (d) dissimulou a natureza de 

valores provenientes de crime, incidindo no artigo 1º da Lei 

nº9.613/98 e (e) integrou associação criminosa com o 

objetivo de fraudar contrato público e receber vantagens 

indevidas, incidindo no art. 2º da Lei nº12.850/2013,  

conforme abaixo contextualizado: 

 

▪ Considerando que a execução das obras do estádio teve 

início na gestão de AGNELO QUEIROZ (2011), perdurando 

até o encerramento do seu mandato (2014), havendo indícios 

claros de que o nominado foi o maior beneficiário (agente 

político) das vantagens financeiras indevidas (propina) pagas 

pela AG e VIA ENGENHARIA (Consórcio Brasília 2014); 
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▪ Considerando que o superfaturamento da obra em referência, 

verificado por meio de robusta prova pericial e orçado em 

R$559.993.162,66 (atualização/2017), foi gerado na 

gestão de AGNELO QUEIROZ; 

▪ Considerando as declarações formais dos 03 (três) 

colaborares deste IPL, que convergem para a atuação ilegal 

de AGNELO durante a execução da obra em referência 

(2011/2014), bem como a cobrança de vantagem financeira 

indevida naquele período, a saber: 

 

(a) ROGÉRIO NORA DE SÁ, Presidente da AG 

na América Latina: (1) que a AG pagou propina 

a AGNELO, em razão do estádio MANÉ 

GARRINCHA; (2) que não havia, num primeiro 

momento, um percentual definido, mas 

AGNELO demandava a AG a pagar diversos 

“eventos” a título de propina;  

 

(b) CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO 

PRIMO, Diretor-Geral de Operações da AG: (1) 

que as exigências (propina) de AGNELO não 

eram sempre valores fixos em dinheiro, mas 

também o pagamento de “eventos” para o GDF; 

(2) que os valores pagos aos “eventos” 

indicados por AGNELO saiam do caixa 2 da AG; 

(3) que, inclusive, AGNELO pediu valores 

(propina) para o Partido dos Trabalhadores; 
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(c) RODRIGO FERREIRA LOPES DA SILVA, 

ex-executivo da AG: (1) que ratifica que 

CARLOS JOSÉ atendia pedidos do Sr. 

AGNELO QUEIROZ; (2) que CARLOS JOSÉ 

chegou a apresentar JORGE SALOMÃO como 

operador de AGNELO QUEIROZ; (3) que essa 

apresentação ocorreu no canteiro do estádio, ao 

qual JORGE SALOMÃO tinha livre acesso. 

 

▪ Considerando as declarações formais de 05 (cinco) lenientes 

deste IPL, ratificando a narrativa dos colaboradores, no que 

tange à atuação ilegal de AGNELO durante a execução da 

obra em referência (2011/2014), bem como a cobrança de 

vantagem financeira indevida naquele período, a saber: 

 

(a) CARLOS JOSÉ DE SOUZA, Gerente-

Comercial da AG: (1) que em 2011, já na gestão 

de AGNELO, foi informado por RODRIGO 

LOPES e CLÓVIS PRIMO sobre tratativas para 

pagamento de propina de três por cento para o 

PT, na pessoa de AGNELO, em razão do 

estádio; (2) que 2011 recebeu ordem de 

CLÓVIS PRIMO para atender aos pedidos 

(propina) de AGNELO, em razão do estádio; (3) 

que se reuniu pessoalmente com AGNELO, 

incontáveis vezes, para tratar sobre o custeio de 

“eventos” solicitados pelo Governador; (4) que 

entre 2011 e 2012 foi apresentado ao operador 

de AGNELO, senhor JORGE SALOMÃO, na 
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residência do ex-governador; (5) que a pedido 

de AGNELO foram entregues duzentos e 

cinquenta mil reais em dinheiro ao Sr. 

FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO, ex-chefe 

de gabinete do governador, a título de propina; 

(6) que a pedido de AGNELO foram entregues 

seiscentos mil reais em dinheiro ao Sr. LUIZ 

CARLOS ALCOFORADO, oriundo de “caixa 02” 

e a título de propina; 

 

(b) RODRIGO LEITE VIEIRA, Gerente-

Comercial da AG: (1) que realizou doze 

pagamentos (propina) no ano de 2014, 

referentes à obra do estádio, para AGNELO; (2) 

que esses valores eram pagos ao operador do 

então governador AGNELO QUEIROZ, Sr. 

JORGE SALOMÃO; (3) que em 2013 recebeu 

ordem de CARLOS JOSÉ para realizar 

pagamentos a título de propina, e em nome de 

AGNELO, para o advogado Sr. LUIZ CARLOS 

BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO; (4) 

que em 2014 a VIA ENGENHARIA pagou o valor 

líquido de dois milhões de reais, a título de 

propina, para o Sr. AGNELO QUEIROZ; 

 

(c) ROBERTO XAVIER DE CASTRO JÚNIOR 

Engenheiro da AG, Membro de Grupo formado 

pela AG e VIA para a confecção do Edital do 

Estádio e Gerente do Contrato nº523/2010: (1) 
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que, depois da assinatura do contrato em 

referência (nº523/2010), teve ciência de 

compromisso de pagamento de propina de três 

por cento para o governador AGNELO e um por 

cento para o vice, Sr. TADEU FILIPELLI; (2) que 

então, a partir de novembro de 2011, houve 

necessidade de geração de dinheiro para o 

pagamento dessa propina; (3) que foram 

firmados diversos contratos fictícios, sem 

qualquer prestação de serviço e vinculados à 

execução da obra, exclusivamente para geração 

de propina; (4) que também eram feitas outras 

demandas como, por exemplo, almoços de 

representação, maquetes, mirante de 

observação, todas atendendo pedidos do 

governador AGNELO, e que na prática era 

pagamento de propina da AG; 

 

(d) GUSTAVO ROCHA ALVES DE OLIVEIRA, 

Gerente Administrativo do Consórcio Brasília 

2014 (AG): (1) que era responsável pela área 

administrativa do Consórcio; (2) que era 

subordinado ao Gerente da Obra, Roberto 

Xavier; (3) que em meados de 2011 foi 

informado por seus superiores, ROBERTO 

XAVIER e CARLOS JOSÉ, sobre a necessidade 

de geração de valores em espécie, para atender 

a compromissos; (4) que guardava os valores 

gerados e quando demandado entregava para 
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CARLOS JOSÉ, RODRIGO LEITE e RODRIGO 

LOPES; (5) que várias empresas foram 

contratadas para atender pedidos pessoais de 

terceiros (leia-se AGNELO), a saber: Golden 

Gol (camarotes e áreas VIPs), Federação 

Brasiliense de Futebol (ingressos), Adidas 

(uniformes), POLLOCK 8 (assessoria de mídia 

digital), Ponto Show (ingressos para jogo de 

futebol), GMP (projetista), CASTRO MELLO 

(projetista), INORBEL (assessoria de imprensa 

de Filipelli), ALCOFORADO (advogado); (6) que 

era responsável pelo pagamento de tais 

contratações; 

 

(e) RICARDO CURTI JÚNIOR, Engenheiro da 

AG e Gerente do Contrato nº523/2010: (1) que 

em maio de 2015, a pedido do RODRIGO 

LEITE, foi emitida uma Nota de Débito no âmbito 

do Consórcio do Estádio Nacional de Brasília, no 

valor de R$ 5.333.333,34; (2) que esse valor 

serviria para gerar R$ 2.000.000,00 líquidos, 

para honrar compromissos comerciais junto ao 

governador AGNELO QUEIROZ. 

 

▪ Considerando o relato de pagamentos pela AG de despesas 

totalmente desvinculadas do objeto do Contrato em 

referência (corroborada por recibos e notas fiscais em nome 

do CONSÓRCIO BRASÍLIA 2014), e que, por óbvio, visaram 

atender pedido do então governador, AGNELO QUEIROZ, 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS 
 

271 

conforme informado pelos lenientes/colaboradores e 

testemunhas, a saber: 

 

Ano Empresa Valor total - R$ 

2011/12 Pollock8 Mídia Digital Ltda. 1,8 milhão 

2012 Burntwine, Comunicação Digital 46 mil 

2013 Federação Brasiliense de Futebol 300 mil 

2013 Adidas do Brasil 67 mil 

2013 BB de Miranda 4 mil 

2013 Super Adega 4 mil 

2013 Golden Gol Sports 186 mil 

2013 AC Bar Comércio 74.500 mil 

2013 Cristina Buffet 68 mil 

2013 Manoela Fialho Ltda. 4.500 mil 

TOTAL 2.555.000,00* 
(*) aproximadamente. 

 

▪ Considerando a narrativa do colaborador CLÓVIS PRIMO e 

do leniente CARLOS JOSÉ DE SOUZA (ratificada por recibo 

acostado aos autos), indicando que a Doação Eleitoral ao 

PT, no valor de R$300 mil, em 2012, visou atender pedido 

de AGNELO QUEIROZ em contrapartida ao contrato da obra 

do estádio; 

▪ Considerando as “doações” realizada pela AG e VIA à 

Paróquia São Pedro (04.06.2014 - R$300 mil e 14.04.2014 

- R$300 mil, respectivamente), visando atender solicitação 

de AGNELO QUEIROZ (frequentador da Paróquia) em 

contrapartida ao contrato da obra do estádio; 

▪ Considerando as narrativas, corroboradas por anotações 

apresentadas pelo leniente RODRIGO LEITE, sobre o 

pagamento de valores (propina) a AGNELO, por intermédio 
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de seu operador, senhor JORGE LUIZ SALOMÃO, nas 

seguintes proporções: 

 

Data Valor (R$) 

07.07.2014 150 mil 

11.07.2014 50 mil 

18.07.2014 50 mil 

29.07.2014 300 mil 

15.08.2014 200 mil 

26.08.2014 100 mil 

12.09.2014 150 mil 

25.11.2014 250 mil 

16.12.2014 200mil 

19.12.2014 300 mil 

 1.750 milhão 
 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculo entre 

AGNELO e JORGE SALOMÃO, havendo registro fotográfico, 

registro de visita à residência oficial em Águas Claras, bem 

como declarações formais dos lenientes (RODRIGO LEITE e 

CARLOS JOSÉ), do investigado AFRÂNIO ROBERTO DE 

SOUSA (operador de TADEU FILIPELLI) e do próprio 

AGNELO reconhecendo a relação íntima entre os nominados; 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculo entre 

AGNELO e LUIZ CARLOS BARRETO ALCOFORADO, em 

razão de contratação formal para serviços de advocacia, 

conforme minuciosamente descritos no Relatório 

Circunstanciado que compõe este IPL; 

▪ Considerando o relato de que ALCOFORADO recebeu 

valores do Consórcio Brasília 2014 e da AG, a pedido de 

AGNELO, corroborado por anotações (entregues pelo 
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leniente RODRIGO LEITE) vinculadas ao advogado, nas 

seguintes proporções: 

 

Data Valor (R$) 

01.07.2013 60 mil 

09.07.2013 200 mil 

11.07.2013 100 mil 

16.07.2013 200 mil 

05.08.2013 100 mil 

Total 660 mil 
 

▪ Considerando a demonstração (por meio de Nota Fiscal 

entregue pelo leniente CARLO JOSÉ) de simulação de 

aquisição de produtos (ingressos para jogo) da Federação 

Brasiliense de Futebol, no valor de R$300 mil, desviados na 

mesma data para pessoa jurídica pertencente a 

ALCOFORADO (patrono de AGNELO); 

▪ Considerando a demonstração (por meio de Notas Fiscais 

entregues pelo leniente CARLOS JOSÉ) de pagamento a 

maior em Contrato de Consultoria firmado entre AG e o 

Escritório ALCOFORADO E BARRETO, no valor de R$935 

mil (com imposto), que corresponde a propina solicitada por 

AGNELO QUEIROZ; 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculos entre 

AGNELO QUEIROZ e os demais investigados, conforme 

consignado em agendas telefônicas, bem como registros de 

visita à residência oficial do ex-governador em Águas Claras, 

minuciosamente descritos nos Relatórios Circunstanciados 

que compõem este IPL; 

▪ Considerando a associação constituída por AGNELO 

QUEIROZ, NELOSN TADEU FILIPELLI, JORGE LUIZ 
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SALOMÃO, LUIZ CARLOS BARRETO ALCOFORADO, 

ANDRADE GUTIERREZ (na pessoa de CLÓVIS RENATO 

PEIXOTO, ROGÉRIO NORA DE SÁ, RODRIGO FERREIRA 

LOPES DA SILVA, CARLOS JOSÉ DE SOUZA e RODRIGO 

LEITE) e VIA ENGENHARIA (na pessoa de FERNANDO 

QUEIROZ), voltada ao pagamento de propina ao ex-

governador (2011 a 2014), evidenciando a prática de 

organização criminosa gerenciada pelo nominado, e outros, à 

época. 

 

(III) NELSON TADEU FILLIPELLI (CPF nº042.510.911-91), uma vez 

que, na condição de Vice-Governador do Distrito Federal, (a) 

fraudou, em prejuízo à Fazenda Pública, o Contrato 

nº523/2010 – NOVACAP, firmado entre o GDF e o Consórcio 

Brasília 2014, incidindo no artigo 96 da Lei nº8.666/93; (b) 

desviou valores destinados à obra em referência, em proveito 

próprio e de terceiros, incidindo no artigo 312 do CPB, (c) 

recebeu vantagens indevidas para si, e para outrem, 

vinculadas à execução da obra sob responsabilidade do 

Consórcio Brasília 2014 (AG e VIA),  incidindo no artigo 317 

do CPB, (d) dissimulou a natureza de valores provenientes de 

crime, incidindo no artigo 1º da Lei nº9.613/98 e (e) integrou 

associação criminosa com o objetivo de fraudar contrato 

público e receber vantagens indevidas, incidindo no art. 2º da 

Lei nº12.850/2013,  conforme abaixo contextualizado: 

 

▪ Considerando que a execução das obras do estádio teve 

início na gestão de AGNELO QUEIROZ (2011/2014), sendo 

NELSON TADEU FILLIPELLI vice-governador naquele 
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mandato, havendo indícios claros de que os nominados foram 

os maiores beneficiários (agentes políticos) das vantagens 

financeiras indevidas (propina) pagas pela AG e VIA 

ENGENHARIA (Consórcio Brasília 2014); 

▪ Considerando que o superfaturamento da obra em referência, 

verificado por meio de robusta prova pericial e orçado em 

R$559.993.162,66 (atualização/2017), foi gerado na 

gestão de AGNELO QUEIROZ e TADEU FILLIPELLI; 

▪ Considerando as declarações formais de 02 (dois) 

colaborares deste IPL, relatando a atuação ilegal de TADEU 

FILIPELLI durante a execução da obra em referência 

(2011/2014), bem como a cobrança de vantagem financeira 

indevida naquele período, a saber: 

 

(a) CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO, 

Diretor-Geral de Operações da AG: (1) que 

TADEU FILIPELLI, Vice-Governador de 

AGNELO, também solicitou pagamento de 

propina a AG, por meio de CARLOS JOSÉ, que 

deveriam ser pagas como doações de 

campanha eleitoral ao PMDB; (2) que a doação 

de campanha estava associada à construção do 

estádio Mané Garrincha; (3) que RODRIGO 

LOPES, superintendente local, ou CARLOS 

JOSÉ, gerente comercial, podem detalhar as 

circunstâncias envolvendo TADEU FILIPELLI; 

 

(b) RODRIGO FERREIRA LOPES DA SILVA, 

ex-executivo da AG: (1) que tem conhecimento 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS 
 

276 

que houve pedido e pagamento de propina ao 

então vice-governador NELSON TADEU 

FILIPPELLI, no percentual de 1% do valor do 

contrato; (2) que a maior parte desses 

pagamentos se deram através da consorciada 

Via Engenharia S.A, por compensação contábil 

no consórcio construtor das obras do estádio; (3) 

que possui, em sua agenda, o contato 

telefônico, do Sr. AFRÂNIO (61-981870898), 

operador de TADEU FILIPELLI na fraude em 

apuração. 

 

▪ Considerando as declarações formais de 03 (três) lenientes 

deste IPL, ratificando a narrativa dos colaboradores, no que 

tange à atuação ilegal de TADEU FILIPELLI durante a 

execução da obra em referência (2011/2014), bem como a 

cobrança de vantagem financeira indevida naquele período, a 

saber: 

 

(a) CARLOS JOSÉ DE SOUZA, gerente-

comercial da AG: (1) que FILIPPELLI fez pedido 

a AG de doação de campanha ao PMDB, a título 

de propina, em 2012/2013; (2) que foi chamado 

por TADEU FILIPELLI, em sua residência oficial, 

no ano de 2012/2013, tendo recebido 

reclamação em face da ausência de pagamento 

da propina acertada, no montante de um por 

cento sobre a obra; (3) que nessa mesma 

ocasião, FILIPPELLI informou que realizou 
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acerto com a VIA sobre o pagamento de 

propina, conforme anteriormente acordado, e 

que a AG deveria resolver (quitar) essa questão 

com a VIA; 

 

(b) ROBERTO XAVIER DE CATRO JÚNIOR 

Engenheiro da AG, Membro de Grupo formado 

pela AG e VIA para a confecção do Edital do 

Estádio e Gerente do Contrato nº523/2010: (1) 

que, depois da assinatura do contrato em 

referência, soube que havia um compromisso de 

pagamento de propina de três por cento para o 

governador AGNELO e um por cento para o 

vice, Sr. TADEU FILIPELLI; (2) que então, a 

partir de novembro de 2011, houve necessidade 

de geração de dinheiro para pagamento dessa 

propina; (3) que foram firmados diversos 

contratos fictícios, sem qualquer prestação de 

serviço vinculado a execução da obra, 

exclusivamente para geração de propina; 

 

(c) RODRIGO LEITE VIEIRA, gerente-

comercial da AG: (1) que a Planilha de fl. 193 foi 

confeccionada pelo Sr. AFRÂNIO FILHO, 

operador de TADEU FILIPELLI; (2) que o próprio 

AFRÂNIO entregou uma via dessa planilha 

visando demonstrar o pagamento de propina 

com percentual vinculado à medição do BRT; (3) 

que a coluna com a letra “A” (quinta) refere-se 
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aos valores pagos pela Andrade Gutierrez; (4) 

que a coluna com a letra “V” (sexta) refere-se a 

valores pagos pela VIA ENGENHARIA 

(FERNANDO QUEIROZ); 

 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculo entre 

TADEU FILIPELLI e AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA 

(operador) havendo declarações formais do leniente 

(RODRIGO LEITE), e do próprio investigado AFRÂNIO, 

reconhecendo essa relação, bem como registro de viagem 

(fls.1417), conforme minuciosamente descrito no Relatório 

Circunstanciado que compõe este IPL; 

▪ Considerando a juntada de Planilha de Controle de propina 

cobradas por AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA FILHO (na 

condição de operador de TADEU FILIPELLI), apresentada 

pelo leniente RODRIGO LEITE (operador da AG) e que em 

seu verso constam manuscritos do próprio AFRÂNIO, 

reconhecidos, inclusive, pelo nominado; 

▪ Considerando que a Planilha citada totaliza o recebimento de, 

aproximadamente, R$20.474.000,00, pagas pela AG, VIA 

e OAS a AFRÂNIO (origem desses valores: “caixa 2”), em 

nome de TADEU FILIPELLI; 

▪ Considerando a existência de arquivo apreendido nos autos 

indicando interesse de TADEU FILIPELLI nas despesas do 

GDF realizadas em favor da AG, VIA e OAS, conforme 

minuciosamente descrito em Relatório Circunstanciado que 

compõe este IPL, corroborando a narrativa sobre o 

pagamento de propina por essas construtoras (fl.1417); 
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▪ Considerando que a AG doou mais de R$ 10 milhões ao 

PMDB (partido de TADEU FILIPELLI), entre os anos de 

2012/2013 (período consignado segundo o colaborador 

CLÓVIS PRIMO e o leniente CARLOS JOSÉ – vide item “a” 

retro e fls.1800/1807); 

▪ Considerando as agendas pertencentes a FERNANDO 

MÁRCIO QUEIROZ (apreendidas na residência do 

investigado – fls.519/608), bem como registro de compra de 

vinhos avaliados em mais de R$25 mil (apreendido no 

gabinete do investigado – fls.1459/1480), indicando vínculo 

estreito entre TADEU FILIPELLI e o sócio-proprietário da VIA 

ENGENHARIA, conforme minuciosamente descrito no 

Relatório Circunstanciado que compõe este IPL; 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculos entre 

TADEU FILIPELLI e os demais investigados conforme 

registros em agendas telefônicas, minuciosamente descritos 

nos Relatórios Circunstanciados que compõem este IPL; 

▪ Considerando a associação constituída por TADEU 

FILIPELLI, AGNELO QUEIROZ, AFRÂNIO ROBERTO DE 

SOUZA, ANDRADE GUTIERREZ (na pessoa de CLÓVIS 

RENATO PEIXOTO, CARLOS JOSÉ DE SOUZA e 

RODRIGO LEITE) e VIA ENGENHARIA (na pessoa de 

FERNANDO QUEIROZ), voltada ao pagamento de propina 

ao ex-vice-governador (2011 a 2014), evidenciando a prática 

de organização criminosa gerenciada pelo nominado, e 

outros, à época. 

 

(IV) MARUSKA LIMA DE SOUZA HOLANDA (CPF nº308.706.741-

53), uma vez que, na condição de Diretora de Edificações da 
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NOVACAP e Presidente da TERRACAP, (a) frustrou, por meio 

de fraude e conluio, o caráter competitivo da Concorrência 

nº01/2009 – NOVACAP, incidindo no artigo 90 da Lei 

nº8.666/93; (b) fraudou, em prejuízo à Fazenda Pública, o 

Contrato nº523/2010 – NOVACAP, firmado entre o GDF e o 

Consórcio Brasília 2014, incidindo no artigo 96 da Lei 

nº8.666/93; (c) desviou valores destinados à obra em 

referência, em proveito próprio e de terceiros, incidindo no 

artigo 312 do CPB, (d) recebeu vantagens indevidas para si, 

e para outrem, vinculadas à execução da obra sob 

responsabilidade do Consórcio Brasília 2014 (AG e VIA),  

incidindo no artigo 317 do CPB, (e) dissimulou a natureza de 

valores provenientes de crime, incidindo no artigo 1º da Lei 

nº9.613/98 e (f) integrou associação criminosa com o objetivo 

de fraudar processo licitatório, fraudar contrato público e 

receber vantagens indevidas, incidindo no art. 2º da Lei 

nº12.850/2013,  conforme abaixo contextualizado: 

 

▪ Considerando que MARUSKA é Engenheira Civil e foi 

Diretora de Edificações da NOVACAP, signatária do 

Contrato da obra do Estádio MANÉ GARRINCHA 

(ASJUR/PRES Nº523/2010), bem como de todos os seus 

aditivos, que, como se sabe, ensejaram superfaturamento 

orçado em R$559.993.162,66 (atualização/2017); 

▪ Considerando que MARUSKA foi membro da Comissão de 

Licitação da Concorrência nº01/2009 – NOVACAP, cujo 

objeto era a reforma/construção do estádio MANÉ 

GARRINCHA (vide fl.33 do laudo pericial nº683/2017), e 

única signatária da homologação e adjudicação da pré-
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qualificação do CONSÓRCIO BRASÍLIA 2014 que, como se 

sabe, compôs processo licitatório forjado pelos licitantes; 

▪ Considerando que foram constatados, por meio de exames 

periciais, restrição de competitividade e formação de cartel no 

âmbito da Concorrência nº01/2009 – NOVACAP, bem como 

registrados nos depoimentos/declarações colhidos que houve 

simulação na confecção do Edital em referência, com a 

anuência de empregados da NOVACAP, dentre eles 

MARUSKA HOLANDA; 

▪ Considerando que foi constatada, por meio de Laudo Pericial, 

a existência de arquivo contendo informações privilegiadas, 

intitulado “CADERNO TÉCNICO PRÉ-QUALIFICAÇÃO – 

ÚLTIMA VERSÃO”, datado de 15.07.2009 (entregue por 

EDUARDO ZANELATTO), comprovando a atuação de “Grupo 

de Estudo” (VIA e AG) na confecção ilegal do edital nº01/2009 

– NOVACAP, publicado apenas em 27.07.2009 (1ª parte da 

Licitação – Pré-qualificação dos Concorrentes); 

▪ Considerando que foi constatada, por meio de Laudo Pericial, 

a existência de arquivos contendo informações privilegiadas, 

intitulados “Planilha valor total.xls”, datado de 16.10.2009 e 

“PLANILHA NOVACAP.xls”, datado de 19.01.2010 

(entregues por ROBERTO XAVIER), comprovando a atuação 

de “Grupo de Estudo” (VIA e AG) na confecção ilegal do edital 

nº01/2009 – NOVACAP, publicado apenas em 19.01.2010 (2ª 

parte da Licitação – Planilha de Preços); 

▪ Considerando as declarações formais e conexas de 04 

(quatro) lenientes deste IPL, no que tange à atuação ilegal 

de MARUSKA HOLANDA durante a execução da obra em 
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referência (2011/2014), bem como à cobrança de vantagem 

financeira indevida naquele período, a saber: 

 

(a) RODRIGO LEITE VIEIRA, gerente-

comercial da AG: (1) que as tratativas com 

NOVACAP eram realizadas com a Sra. 

MARUSKA e Sr. NILSON MARTORELLI; (2) 

que as tratativas com a TERRACAP também 

foram feitas com a Sra. MARUSKA, quando a 

nominada ocupou a Presidência da empresa, no 

final de 2014; (3) que em razão de “aditivo” 

(apostilamento) do Contrato nº523/2010, orçado 

em R$50 milhões, foi acertado pagamento de 

1% de propina a MARUSKA; (4) que então 

deveriam ser repassados quinhentos mil reais 

para a Sra. MARUSKA, pagos pela AG (250 mil) 

e VIA (250 mil); (5) que ao final a AG pagou 

apenas R$175 mil a MARUSKA, a título de 

propina, por meio de fornecedor de nome 

PEDRO, dono da empresa PA CONSULTORIA 

E PROJETO DE ENGENHARIA;. 

 

(b) RICARDO CURTI JÚNIOR, Engenheiro da 

AG e Gerente do Contrato nº523/2010: (1) que 

no final de 2014 recebeu uma demanda de 

RODRIGO LEITE, gerente comercial da 

Andrade Gutierrez, para realizar um pagamento 

para a então presidente da TERRACAP, 

Maruska Lima de Souza Holanda, através da 
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empresa P.A. ENGENHARIA E COMÉRCIO – 

EIRELI, decorrente de um compromisso 

assumido em função das obras do Estádio 

Nacional de Brasília; (2) que foi pago o montante 

de R$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil 

reais); (3) que essa empresa pertence ao 

Professor Pedro Afonso de Oliveira Almeida e 

que não houve prestação de serviços; (4) que 

não foi entregue a AG qualquer parecer técnico 

do escopo do contrato em referência; 

 

(c) ROBERTO XAVIER DE CATRO JÚNIOR 

Engenheiro da AG, Membro de Grupo formado 

pela AG e VIA para a confecção do Edital do 

Estádio e Gerente do Contrato nº523/2010: (1) 

que a contratação da empresa PA 

ENGENHARIA E COMÉRCIO - EIRELI foi 

indicada pela diretora da NOVACAP, 

MARUSKA LIMA DE SOUZA, para execução de 

serviço de monitoramento topográfico do anel 

de compressão; (2) que esse contrato - 

monitoramento topográfico de anel de 

compreensão - não foi majorado e sim 

executado; (3) que na sequência houve mais 02 

(dois) contratos, salvo engano, firmados entre o 

consórcio e a empresa PA, com valores 

embutidos para pagamentos, a título de propina, 

à diretos da NOVACAP, MARUSKA;  
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(d) EDUARDO ALCIDES ZANELATTO, 

Gerente Comercial da AG e responsável pela 

interface com a NOVACAP para tratar sobre o 

Estádio de Brasília/DF: (1) que MARUSKA era a 

responsável pela elaboração das exigências de 

qualificação técnica da licitação; (2) que, então, 

MARUSKA tinha ciência de que o edital estava 

sendo formalizado com a participação da AG e 

da VIA; (3) que em meados de 2013 recebeu 

uma ligação da MARUSKA, convidando-o para 

um jantar, onde a nominada solicitou pagamento 

de 3% dos valores que dependessem de sua 

participação e demais eventos relevantes. 

 

▪ Considerando que o próprio Governador AGNELO QUEIROZ 

afirmou, em suas declarações formais, que MARUSKA 

HOLANDA era a servidora da NOVACAP responsável pelo 

acompanhamento das obras do estádio (Contrato 

nº523/2010); 

▪ Considerando que foi apreendido na residência do 

Governador AGNELO papel com anotação que diz “Aditivo 

em fase de elaboração na Novacap, responsáveis NILSON 

MARTORELLI (Novacap) e MARUSKA (Terracap)”, 

demonstrando a importância dos nominados no âmbito do 

Contrato nº523/2010 e seus aditivos, conforme detalhado 

em Relatório Circunstanciado acostado aos autos; 

▪ Considerando o uso indevido do Contrato nº523/2010 por 

MARUSKA HOLANDA e NILSON MARTORELLI, pois 

comprovou-se que a despesa no valor de R$4.000,00 (quatro 
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mil reais) - descrita em nota fiscal expedida pela empresa BB 

DE MIRANDA & CIA LTDA ao CONSÓRCIO BRASÍLIA 2014 

- é relativa à prestação de serviço de buffet para a 

Comemoração do Dia das Mães na NOVACAP (em 2013), 

solicitada a AG pelos nominados; 

▪ Considerando as despesas com viagem, passagens e estadia 

pagos pelo consórcio a MARUSKA, não previstas no Contrato 

nº523/2010, conforme documentação acostada aos autos 

(fls.2189);     

▪ Considerando a apresentação pelos lenientes e juntada aos 

autos do contrato firmado com a empresa do senhor PEDRO 

AFONSO DE OLIVEIRA, utilizado para operacionalizar e 

dissimular o pagamento de propina pela AG a sra. 

MARUSKA, no valor de R$177 mil; 

▪ Considerando que a citada propina foi paga em razão de 

assinatura de Apostilamento, autorizado pela sra. 

MARUSKA na condição de Presidente da TERRACAP (no 

segundo semente de 2014), cujo reajuste irregular foi de 

R$47.081.434,03, conforme consignado do Laudo Pericial 

nº1244/2014; 

▪ Considerando a apreensão, na residência de MARUSKA 

HOLANDA, de pen drive contendo planilha com valores em 

reais vinculados à pessoa de nome “PEDRO”, - pagos pelo 

“CB2010” (Consórcio Brasília 2014) e pela “VIA” - bem como 

a ausência de explicação sobre a localização dessa mídia na 

casa da investigada; 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculos entre 

MARUSKA HOLANDA e os demais investigados conforme 
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registros em agendas telefônicas, minuciosamente descritos 

no Relatórios Circunstanciados que compõem este IPL; 

▪ Considerando o Registro de Acesso do Edifício Corporate 

Financial Center (que possui sala pertencente a ANDRADE 

GUTIERREZ), indicando “visita” de MARUSKA DE HOLANDA 

à Construtora, em 05.12.2012, provavelmente para tratar de 

interesses escusos; 

▪ Considerando a associação constituída por MARUSKA DE 

HOLANDA, NILSON MARTORELLI, JOSÉ ROBERTO 

ARRUDA, AGNELO QUEIROZ, ANDRADE GUTIERREZ (na 

pessoa RODRIGO LEITE, ROBERTO XAVIER, RICARDO 

CURTI e EDUARDO ALCIDES ZANELATTO) e VIA 

ENGENHARIA (na pessoa de FERNANDO QUEIROZ), 

voltada ao pagamento de propina ao ex-Diretora de 

Edificações da NOVACAP e ex-Presidente da TERRACAP, 

evidenciando a prática de organização criminosa composta 

pela nominada, à época. 

 

(V) NILSON MARTORELLI (CPF nº011.316.748-20), uma vez que, 

na condição de Presidente da NOVACAP (a) fraudou, em 

prejuízo à Fazenda Pública, o Contrato nº523/2010 – 

NOVACAP, firmado entre o GDF e o Consórcio Brasília 2014, 

incidindo no artigo 96 da Lei nº8.666/93; (b) desviou valores 

destinados à obra em referência, em proveito próprio e de 

terceiros, incidindo no artigo 312 do CPB, (c) recebeu 

vantagens indevidas para si, e para outrem, vinculadas a 

execução da obra sob responsabilidade do Consórcio 

Brasília 2014 (AG e VIA),  incidindo no artigo 317 do CPB, (d) 

dissimulou a natureza de valores provenientes de crime, 
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incidindo no artigo 1º da Lei nº9.613/98 e (e) integrou 

associação criminosa com o objetivo de fraudar contrato 

público e receber vantagens indevidas, incidindo no art. 2º da 

Lei nº12.850/2013,  conforme abaixo contextualizado: 

 

▪ Considerando que NILSON MARTORELLI é Engenheiro Civil 

e foi Presidente da NOVACAP (nomeado por AGNELO 

QUEIROZ), signatário de aditivos do contrato ASJUR/PRES 

nº523/2014 (estádio MANÉ GARRINCHA), que, como se 

sabe, ensejaram superfaturamento orçado em 

R$559.993.162,66, (atualização/2017); 

▪ Considerando as declarações formais do leniente RODRIGO 

LEITE (gerente comercial da AG), no que tange à atuação 

ilegal de NILSON MARTORELLI durante a execução da obra 

em referência (2010/2014), bem como a cobrança de 

vantagem financeira indevida naquele período, a saber: 

 

(1) que em 2014, em razão de “aditivo” 

(apostilamento) do Contrato nº523/2010 orçado 

em R$50 milhões, foi acertado pagamento de 

1% de propina a MARTORELLI e MARUSKA; 

(2) que então deveriam ser repassados 

quinhentos mil reais a MARTORELLI; (3) que 

em  2014 participou de reunião com 

MARTORELLI e ALBERTO NOLLI, da VIA, no 

restaurante BOTARGA, ficando acordado que 

80% desse valor (400 mil reais) seriam pagos 

pela VIA; (4) que, em nome da AG, entregou 

pessoalmente os 20% restantes (100 mil reais) 
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na residência do próprio MATORELLI, em 

dezembro daquele ano. 

 

▪ Considerando que foi apreendido na residência do 

Governador AGNELO papel com anotação que diz “Aditivo 

em fase de elaboração na Novacap, responsáveis NILSON 

MARTORELLI (Novacap) e MARUSKA (Terracap)”, 

demonstrando a importância dos nominados no âmbito do 

Contrato nº523/2010 e seus aditivos, conforme detalhado 

em Relatório Circunstanciado que compõe este IPL; 

▪ Considerando o uso indevido do Contrato nº523/2010 por 

NILSON MARTORELLI e MARUSKA DE HOLANDA, pois 

comprovou-se que a despesa no valor de R$4.000,00 (quatro 

mil reais) - descrita em nota fiscal expedida pela empresa BB 

DE MIRANDA & CIA LTDA ao CONSÓRCIO BRASÍLIA 2014 

- é relativa à prestação de serviço de buffet para a 

Comemoração do Dia das Mães na NOVACAP (em 2013), 

solicitada a AG pelos nominados; 

▪ Considerando os indícios de recebimento de propina 

constantes na planilha/tabela apreendida em um cofre na 

residência de MARTORELLI, contendo quantias descritas no 

campo “valor de entrada” coincidentes com a vantagem 

financeira indevida (propina) recebida pelo investigado 

(R$500 mil), conforme narrado nas declarações do leniente 

RODRIGO LEITE VIEIRA; 

▪ Considerando que a citada propina foi paga em razão de 

assinatura de Apostilamento, autorizado pela sr. 

MARTORELLI, na condição de Presidente da NOVACAP 

(segundo semente de 2014), cujo reajuste irregular foi de 
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R$47.081.434,03, conforme consignado do Laudo Pericial 

nº1244/2014; 

▪ Considerando os indícios de recebimento de propina 

constantes na segunda parte da planilha/tabela citada, que 

descreve os valores R$ 160.000,00 e R$ 240.000,00 para as 

datas de 28/11/14 e 08/12/14, respectivamente (ano em que 

teria sido “acertado” pagamento de vantagens financeiras 

indevidas ao investigado, conforme narrado nas declarações 

do leniente RODRIGO LEITE VIEIRA); 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculos entre 

NILSON MARTORELLI e os demais investigados, conforme 

registros em agendas telefônicas, minuciosamente descritos 

no Relatório Circunstanciado que compõe este IPL (fl.1417); 

▪ Considerando a associação constituída por NILSON 

MARTORELLI, MARUSKA DE HOLANDA, AGNELO 

QUEIROZ, ANDRADE GUTIERREZ (na pessoa RODRIGO 

LEITE, CARLOS JOSÉ DE SOUZA e GUSTAVO ROCHA) e 

VIA ENGENHARIA (na pessoa de FERNANDO QUEIROZ), 

voltada a fraudar o Contrato nº523/2010, bem como ao 

pagamento de propina ao ex-Presidente da NOVACAP, 

evidenciando a prática de organização criminosa composta 

pelo nominado, à época. 

 

(VI) FERNANDO MÁRCIO QUEIROZ (CPF nº003.811.526-34), uma 

vez que, na condição de sócio-proprietário da empresa VIA 

ENGENHARIA S.A, (a) frustrou, por meio de fraude e conluio, 

o caráter competitivo da Concorrência nº01/2009 – 

NOVACAP, incidindo no artigo 90 da Lei nº8.666/93; (b) 

fraudou, em prejuízo à Fazenda Pública, o Contrato 
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nº523/2010 – NOVACAP, firmado entre o GDF e o Consórcio 

Brasília 2014, incidindo no artigo 96 da Lei nº8.666/93; (c) 

ofereceu e prometeu vantagem indevida à funcionário 

público, para determiná-lo a praticar ato de ofício, incidindo 

no artigo 333 do CPB, (d) dissimulou a natureza de valores 

provenientes de crime, incidindo no artigo 1º da Lei 

nº9.613/98 e (e) integrou associação criminosa com o 

objetivo de fraudar processo licitatório, fraudar contrato 

público e pagar vantagens indevidas, incidindo no art. 2º da 

Lei nº12.850/2013,  conforme abaixo contextualizado: 

 

▪ Considerando que a VIA ENGENHARIA S.A é uma empresa 

brasiliense que atua na área de construção civil, criada na 

década de 1980, e que compôs, juntamente com a AG, o 

CONSÓRCIO BRASÍLIA 2014, vencedor da Concorrência 

nº01/2009-NOVACAP, com fortes indícios de fraude desde a 

sua concepção (edital) e durante toda a execução da obra em 

referência (superfaturamento); 

▪ Considerando que, em 2008/2009, a VIA ENGENHARIA, 

sempre representada por FERNANDO QUEIROZ, iniciou 

tratativas com a AG (conluio), visando formalizar consórcio 

para participação no processo licitatório que trataria da 

construção do estádio Mané Garrinha; 

▪ Considerando que foram constatadas, por meio de exames 

periciais, restrição de competitividade e formação de cartel no 

âmbito da Concorrência nº01/2009– NOVACAP, bem como 

registrados nos depoimentos/declarações colhidos que houve 

simulação na confecção do Edital em referência, com a 
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anuência de empregados da NOVACAP e do Grupo de 

Estudo formado pela AG e VIA; 

▪ Considerando que foi constatada, por meio de Laudo Pericial, 

a existência de arquivo contendo informações privilegiadas, 

intitulado “CADERNO TÉCNICO PRÉ-QUALIFICAÇÃO – 

ÚLTIMA VERSÃO”, datado de 15.07.2009 (entregue por 

EDUARDO ZANELATTO), comprovando a atuação de “Grupo 

de Estudo” (VIA e AG) na confecção ilegal do edital nº01/2009 

– NOVACAP, publicado apenas em 27.07.2009 (1ª parte da 

Licitação – Pré-qualificação dos Concorrentes); 

▪ Considerando que foi constatada, por meio de Laudo Pericial, 

a existência de arquivos contendo informações privilegiadas, 

intitulados “Planilha valor total.xls”, datado de 16.10.2009 e 

“PLANILHA NOVACAP.xls”, datado de 19.01.2010 

(entregues por ROBERTO XAVIER), comprovando a atuação 

de “Grupo de Estudo” (VIA e AG) na confecção ilegal do edital 

nº01/2009 – NOVACAP, publicado apenas em 19.01.2010 (2ª 

parte da Licitação – Planilha de Preços); 

▪ Considerando o superfaturamento da obra em referência, 

verificado por meio de robusta prova pericial, orçado em 

R$559.993.162,66 (atualização/2017); 

▪ Considerando as declarações formais e conexas de 04 

(quatro) colaboradores deste IPL, no que tange à atuação 

ilegal de FERNANDO QUEIROZ durante a concepção da 

licitação e execução da obra em referência (2008/2014), bem 

como a pagamento de vantagem financeira indevida durante 

o período mencionado, a saber: 
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(a) ROGÉRIO NORA DE SÁ, Presidente da AG 

América Latina: (1) que sabia dos acordos 

realizados entre a AG e outras construtoras 

(VIA, OAS e CNO) para repartir a obra do 

estádio Mané Garrincha; (2) que o 

representante da VIA que tratava sobre o tema 

era o Sr. FERNANDO QUEIROZ; (3) que 

perguntado sobre pagamento de propina ao Sr. 

JOSÉ ROBERTO ARRUDA, respondeu que 

essa negociação era realizada pelo Sr. CLÓVIS 

e que FERNANDO QUEIROZ, da VIA 

ENGENHARIA, teria dito a CLÓVIS que o valor 

seria de um por cento sobre a obra; 

 

(b) CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO 

PRIMO, Diretor-Geral de Operações da AG: (1) 

que o percentual de um por cento de propina a 

ARRUDA, no começo das negociações sobre o 

estádio (2009/2010), foi estabelecido por meio 

de tratativas entre a VIA ENGENHARIA, 

FERNANDO QUEIROZ e o Governador, uma 

vez que essa construtora era próxima ao 

Governador; (2) que foi informado por 

FERNANDO QUEIROZ sobre esse percentual, 

no ano de 2009, início da formalização do 

certame (Concorrência nº01/2009); (3) que em 

2013, FERNANDO informou sobre os pedidos 

de ARRUDA (propina), vinculados à decisão de 
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contratar o Consórcio Brasília 2014, em 

2009/2010; 

 

(c) RODRIGO FERREIRA LOPES DA SILVA, 

ex-executivo da AG: (1) no ano de 2009 o 

colaborador designou o executivo CARLOS 

JOSÉ para participar de um grupo de estudos 

com a Via Engenharia, visando participar de 

uma parceria Público Privada para a reforma do 

Estádio Mané Garrincha; (2) que o governo de 

JOSÉ ROBERTO ARRUDA tomou a decisão de 

contratar a reforma através de licitação pública; 

(3) que foi CLÓVIS PRIMO que comunicou que 

a Andrade Gutierrez seria uma das empresas 

construtoras do Estádio Nacional de Brasília 

(Contrato ASJUR/PRES n.º 523/2010), ficando 

combinado que as empresas CNO e OAS fariam 

a “cobertura” fictícia da proposta comercial; (4) 

que para a conquista desse contrato, a Andrade 

Gutierrez firmou uma parceria em consórcio com 

a empresa Via Engenharia, por indicação do 

então governador JOSÉ ROBERTO ARRUDA; 

(5) que a parceria com a empresa Via 

Engenharia foi determinante para a conquista do 

contrato, uma vez que essa empresa tinha 

acesso irrestrito à NOVACAP, órgão licitante; (6) 

que a Via Engenharia também tinha acesso à 

comissão de licitação e aos diretores da 

NOVACAP; (7) que o edital foi direcionado pelo 
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consórcio AG/Via, e que as propostas de 

“cobertura” foram combinadas com a 

ODEBRESCHT e a OAS; (8) que a combinação 

de cobertura de proposta por parte da OAS foi 

feita em reunião com JOSÉ LUNGUINHO, 

CLÓVIS PRIMO e CARLOS JOSÉ, pela 

Andrade Gutierrez e FERNANDO QUEIROZ, 

pela Via Engenharia; (9) que participou de uma 

reunião na residência oficial do Governador do 

Distrito Federal em Águas Claras, na qual  

ARRUDA interveio a favor da participação da 

construtora OAS; (10) QUE após essa 

intervenção, foi realizada uma reunião na sede 

da Via Engenharia em Brasília, quando ficou 

definido que a OAS seria sócia “oculta” no 

consórcio e faria a proposta de “cobertura” na 

licitação; (11) que tem conhecimento de que 

houve pedido e pagamento de propina, no ano 

de 2011, ao então vice-governador NELSON 

TADEU FILIPPELLI, no percentual de 1% do 

valor do contrato, pagos pela consorciada Via 

Engenharia S.A; 

 

(d) FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO - 

Diretor de Relações Institucionais da AG e Vice-

Presidente da Holding AG: (1) que CLÓVIS 

PRIMO ou CARLOS JOSÉ comentou que no 

início do processo que tratou da contratação 

para a obra no estádio MANÉ GARRINCHA, o 
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pagamento de propina a ARRUDA foi negociado 

pela VIA ENGENHARIA. 

 

▪ Considerando as declarações formais e conexas de 05 

(cinco) lenientes deste IPL, no que tange à atuação ilegal de 

FERNANDO QUEIROZ durante a concepção da licitação e 

execução da obra em referência (2008/2014), bem como a 

pagamento de vantagem financeira indevida durante o 

período mencionado, a saber: 

 

(a) ROBERTO XAVIER DE CASTRO JÚNIOR 

engenheiro da AG, membro de Grupo formado 

pela AG e VIA para a confecção do Edital do 

Estádio e gerente do Contrato nº523/2010: (1) 

que era membro de grupo de estudos formado 

pela AG e VIA, para confeccionar o edital da 

licitação do estádio de Brasília; (2) que todos 

ocupavam uma sala localizada no Setor 

Comercial Norte, Edifício AMERICA OFFICE 

TOWER; (3) que participou de reunião na 

residência de ARRUDA - antes da formalização 

da licitação, mas sobre esse assunto - com 

representantes da AG e VIA (FERNANDO 

QUEIROZ); (4) que coube ao grupo de estudos 

encaminhar para à NOVACAP a planilha de 

preço e as exigências de qualificação técnica 

para a confecção e publicação do edital da obra 

do estádio; (5) que no edital publicado 

constavam exatamente essas informações 
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repassadas pelo mencionado grupo de estudo; 

(6) que depois da assinatura do contrato 

nº523/2010, seu superior informou que havia um 

compromisso de pagamento de propina de três 

por cento para o governador AGNELO e de um 

por cento para o vice, Sr. TADEU FILIPELLI; (7) 

que, então, foram firmados contratos fictícios e 

superdimensionados para a geração desses 

valores (propina); (8) que essa geração era 

cinquenta por cento para a AG e cinquenta por 

cento para a VIA, ou seja, na mesma proporção 

do consórcio;  

 

(b) EDUARDO ALCIDES ZANELATTO, 

Gerente Comercial da AG e responsável pela 

interface com a NOVACAP para tratar sobre o 

Estádio de Brasília/DF:  (1) que quando 

ingressou nos estudos do estádio integrou um 

Comitê de Estudo juntamente com ROBERTO 

XAVIER e representantes da VIA; (2) que esse 

grupo foi constituído em 2009 e ficava sediado 

no edifício America Office Tower, no Setor 

Comercial Norte; (3) que, com base na 

articulação do Consórcio, foram elaborados os 

elementos técnicos e qualificações do Edital 

para a reforma do Estádio; (4) que participou de 

várias reuniões conjuntas com a Dra. Maruska e 

representante da VIA antes da publicação do 

edital em referência e na sede da NOVACAP, 
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para discutir e apresentar o orçamento, visando 

o seu enquadramento nas normas da empresa; 

  

(c) CARLOS JOSÉ DE SOUZA, gerente-

comercial da AG: (1) que em 2009 participou de 

reunião com FERNANDO QUEIROZ (VIA), 

JOSÉ LUNGUINHO FILHO (OAS), CLÓVIS 

PRIMO visando acertar a vitória do 

CONSÓRCIO BRASÍLIA 2014 (conluio); (2) que 

essa reunião ocorreu na sede da VIA 

ENGENHARIA, localizada no Setor de Indústria 

(SIA Trecho 3 - Guará, Brasília - DF); 

 

(d) RODRIGO LEITE VIEIRA, gerente-

comercial da AG: (1) que a VIA ENGENHARIA, 

em 2014 e por meio do seu Diretor ALBERTO 

NOLLI, pagou propina aos Presidentes da 

TERRACAP (MARUSKA) e da NOVACAP 

(MARTORELLI), em razão de aditivo 

(apostilamento) do Contrato nº523/2010, orçado 

em R$50 milhões;  

 

(e) GUSTAVO ROCHA ALVES DE OLIVEIRA 

Gerente Administrativo do Consórcio Brasília 

2014 (AG): (1) que era subordinado ao Gerente 

da Obra, Roberto Xavier; (2) que em meados de 

2011 foi informado por seus superiores sobre a 

necessidade de geração de valores em espécie, 

para atender compromissos (propina); (3) QUE 
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a geração de dinheiro foi feita através de 

algumas empresas indicadas pela VIA, como a 

BSB Fundações; (4) que os serviços dessas 

empresas eram totalmente fictícios. 

 

▪ Considerando a comunicação (pelos colaboradores/ 

lenientes) de que coube à VIA ENGENHARIA, por intermédio 

de seu sócio proprietário FERNANDO QUEIROZ, realizar 

pagamentos de propina a ARRUDA, no início das 

negociações sobre a construção do estádio (2009/2010); 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculo entre 

ARRUDA e FERNANDO QUEIROZ, em razão de diversos 

registros de encontros e/ou reuniões, entre 2008 a 2017 (vide 

agenda do empresário), conforme minuciosamente descrito 

no Relatório Circunstanciado que compõe este IPL; 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculo entre 

ARRUDA e VIA ENGENHARIA, na pessoa de FERNANDO 

QUEIROZ, que remonta ao ano de 2010, quando houve 

investigação da Polícia Federal sobre pagamento de propina 

ao então governador, em face da obra da Câmara Legislativa 

do DF, executada por essa construtora; 

▪ Considerando a comunicação (pelos colaboradores/ 

lenientes) de que coube à VIA ENGENHARIA, por intermédio 

de seu sócio proprietário FERNANDO QUEIROZ, realizar 

pagamentos de propina a TADEU FILIPELLI (Presidente 

Regional do PMDB no DF), durante a construção do estádio 

(2010/2014), por meio de doações eleitorais; 
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▪ Considerando a informação de que a VIA doou ao PMDB, 

entre os anos de 2010 a 2014, mais de R$ 4 milhões 

(fls.2462/2466); 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculo entre 

TADEU FILIPELLI e FERNANDO QUEIROZ, em razão de 

diversos registros de encontros e/ou reuniões, entre 2008 a 

2017 (vide agenda do empresário – fls.519/608), bem como 

recibo de compra de vinhos avaliados em mais de R$25 mil 

(apreendido no gabinete do FERNANDO – fls.1459/1480), 

indicando vínculo estreito entre TADEU FILIPELLI e o sócio-

proprietário da VIA ENGENHARIA, conforme descritos nos 

Relatórios Circunstanciados que compõem este IPL; 

▪ Considerando as “doações” realizada pela VIA (leia-se, 

FERNANDO QUEIROZ) à Paróquia São Pedro (R$300 mil, 

em 14.04.2014), atendendo à solicitação de AGNELO 

(frequentador da Paróquia) em contrapartida ao contrato da 

obra do estádio; 

▪ Considerando a apreensão de Planilha de Controle de 

Propina pertencente a AFRÂNIO (operador de TADEU 

FILIPELLI), onde consta pagamentos (propina) associados a 

VIA ENGENHARIA (“V”), no valor de R$6.364.999,79 (fl.) 

▪ Considerando a associação constituída por ROBERTO 

ARRUDA, AGNELO QUEIROZ, TADEU FILIPELLI, 

ANDRADE GUTIERREZ (na pessoa de CLÓVIS RENATO 

PEIXOTO, ROGÉRIO NÓRA DE SÁ, FLÁVIO GOMES 

MACHADO FILHO e RODRIGO FERREIRA LOPES DA 

SILVA) e VIA ENGENHARIA (na pessoa de FERNANDO 

QUEIROZ), voltada a garantir a vitória do Consórcio Brasília 

2014 no certame em referência (2009/2010) e consequente 
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pagamento/recebimento de propina pelas Construtoras aos 

ex-governadores e ex-vice-governador (2010/2014), 

evidenciando a prática de organização criminosa gerenciada 

por FERNANDO QUEIROZ, e outros, à época. 

 

(VII) JORGE LUIZ SALOMÃO (CPF nº301.440.276-15), uma vez 

que, na condição de cúmplice de AGNELO QUEIROZ, (a) 

recebeu vantagens indevidas para outrem, vinculadas à 

execução da obra sob responsabilidade do Consórcio 

Brasília 2014 (AG e VIA),  incidindo no artigo 317 do CPB, (b) 

dissimulou a natureza de valores provenientes de crime, 

incidindo no artigo 1º da Lei nº9.613/98 e (c) integrou 

associação criminosa com o objetivo de fraudar contrato 

público e receber vantagens indevidas, incidindo no art. 2º da 

Lei nº12.850/2013,  conforme abaixo contextualizado: 

 

▪ Considerando as declarações formais do leniente RODRIGO 

LEITE (gerente comercial da AG) sobre JORGE LUIZ 

SALOMÃO, no que tange à cobrança e ao recebimento de 

vantagem financeira indevida (propina) em nome de AGNELO 

QUEIROZ, durante todo o mandato do nominado (2010/2014) 

e em razão da execução da obra do estádio Mané Garrincha, 

a saber: 

 

 (1) que realizou, ao menos, 12 (doze) 

pagamentos de valores (propina) para 

AGNELO, no ano de 2014, referente à obra do 

estádio; (2) que os valores eram pagos ao 

operador do governador, Sr. JORGE 
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SALOMÃO; (3) que, para exemplificar,  no dia 

07/07/2014 entregou cento e cinquenta mil reais 

a SALOMÃO no estacionamento do canteiro de 

obras do estádio Mané Garrincha, e mais 

cinquenta mil reais no dia 11/07/2014; (4) que 

SALOMÃO entrava em contato por meio dos 

telefones 61-99613 0474 e 61-98128 787831 

para cobrar a propina e marcar o local de 

entrega. 

 

▪ Considerando as declarações formais do colaborador 

RODRIGO FERREIRA LOPES (ex-executivo da AG) sobre 

JORGE LUIZ SALOMÃO, no que tange à cobrança e ao 

recebimento de vantagem financeira indevida (propina) em 

nome de AGNELO QUEIROZ, durante todo o mandato do 

nominado (2010/2014) e em razão da execução da obra do 

estádio Mané Garrincha, a saber: 

 

(1) que sabe que a pessoa indicada para 

pagamentos em espécie, em nome de AGNELO 

QUEIROZ, era o senhor JORGE SALOMÃO; (2) 

que quem entregava valores em espécie era 

RODRIGO LEITE. 

 

▪ Considerando as anotações apresentadas pelo leniente 

RODRIGO LEITE, que corroboram sua narrativa sobre o 

                                                           
31 O terminal 61 - 99613 0474 está cadastrado em nome do Sindicato da Indústria da Construção 
Civil do DF (CNPJ00.031.716/0001-56), do qual SALOMÃO é membro e o terminal 61 - 98128 
7878 está cadastrado em nome de JOSÉ LUIZ SALOMÃO. 
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pagamento de valores (propina) a AGNELO, por intermédio 

de seu operador, senhor JORGE JUIZ SALOMÃO, nas 

seguintes proporções: 

 

Data Valor (R$) 

07.07.2014 150 mil 

11.07.2014 50 mil 

18.07.2014 50 mil 

29.07.2014 300 mil 

15.08.2014 200 mil 

26.08.2014 100 mil 

12.09.2014 150 mil 

25.11.2014 250 mil 

16.12.2014 200 mil 

19.12.2014 300 mil 

 1.750 milhão 
 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculo entre 

AGNELO e JORGE LUIZ SALOMÃO, havendo registro 

fotográfico32, registro de visita à residência oficial em Águas 

Claras, bem como declarações formais dos lenientes 

(RODRIGO LEITE e CARLOS JOSÉ), do investigado 

AFRÂNIO ROBERTO DE SOUSA (operador de TADEU 

FILIPELLI) e do próprio AGNELO reconhecendo a relação 

íntima entre os nominados;  

▪ Considerando o Registro de Acesso do Edifício Corporate 

Financial Center (que possui sala da ANDRADE 

GUTIERREZ), indicando “visita” de JORGE LUIZ SALOMÃO 

à Construtora, em 24.09.2012, provavelmente para tratar dos 

interesses do então Governador; 

                                                           
32 http://www.sinduscondf.org.br/portal/?ac=galeria&id=36 

http://www.sinduscondf.org.br/portal/?ac=galeria&id=36
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▪ Considerando que a AG informou oficialmente 

(fls.2207/2208) não possuir qualquer relação comercial com 

JORGE SALOMÃO e suas empresas, capazes de justificar a 

“visita” acima mencionada; 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculos ilícitos 

entre AGNELO e LUIZ CARLOS BARRETO 

ALCOFORADO, bem como a existência de registro de 

acesso de JORGE LUIZ SALOMÃO ao escritório desse 

advogado, em 18.09.2014, provavelmente para tratar dos 

interesses do então Governador; 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculos entre 

JORGE LUIZ SALOMÃO e os demais investigados, como 

TADEU FILIPELLI, LUIZ CARLOS ALCOFORADO, 

MARUSKA DE HOLANDA e FRANCISCO CLAÚDIO 

MONTEIRO, conforme registros em agendas telefônicas, 

minuciosamente descritos nos Relatórios Circunstanciados 

que compõem este IPL; 

▪ Considerando a associação constituída por AGNELO 

QUEIROZ, JORGE LUIZ SALOMÃO, ANDRADE 

GUTIERREZ (na pessoa de RODRIGO LEITE), voltada ao 

pagamento/recebimento de propina pela Construtora ao ex-

governador (2010/2014), evidenciando a prática de 

organização criminosa composta pelo nominado, à época. 

 

(VIII) SÉRGIO LUCIO SILVA DE ANDRADE (CPF nº 400.800.136-00), 

uma vez que, na condição de cúmplice de JOSÉ ROBERTO 

ARRUDA, (a) recebeu vantagens indevidas para outrem, 

vinculadas à execução da obra sob responsabilidade do 

Consórcio Brasília 2014 (AG e VIA),  incidindo no artigo 317 
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do CPB, (b) dissimulou a natureza de valores provenientes de 

crime, incidindo no artigo 1º da Lei nº9.613/98 e (c) integrou 

associação criminosa com o objetivo de fraudar contrato 

público e receber vantagens indevidas, incidindo no art. 2º da 

Lei nº12.850/2013,  conforme abaixo contextualizado: 

 

▪ Considerando as declarações formais dos 02 (dois) 

colaborares deste IPL, que convergem para a atuação ilegal 

de SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE, no que tange à 

cobrança e ao recebimento de vantagem financeira indevida 

(propina) em nome de JOSÉ ROBERTO ARRUDA e em razão 

da obra do estádio Mané Garrincha, durante a pré-campanha 

eleitoral do nominado (2013/2014), a saber: 

 

(a) FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO, Diretor 

de Relações Institucionais da AG e Vice-

Presidente da Holding AG: (1) que em 2013 

participou de diversas reuniões com SÉRGIO 

LÚCIO SILVA DE ANDRADE (operador), em 

nome de ARRUDA, para tratar do pagamento de 

propina referente à contratação do 

CONSÓRCIO BRASÍLIA 2014 (AG e VIA); (2) 

que também chegou a se encontrar com 

ARRUDA (2013) para tratar de “apoio 

financeiro” (leia-se, propina) para sua campanha 

ao GDF em 2014; (3) que SÉRGIO se colocou 

como parceiro e amigo de ARRUDA, 

demonstrando interesse em auxiliar o ex-

governador na campanha eleitoral de 2014; (4) 
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que SÉRGIO informou sobre uma combinação 

de propina realizada entre a AG e ARRUDA no 

ano de 2008/2009; (5) que SÉRGIO ligou, em 

2014, e marcou uma nova reunião, em que 

reclamou que a AG não estava pagando o valor 

de propina acordada para ARRUDA; (6) que 

levou a demanda (pagamento de propina) de 

ARRUDA ao senhor CLÓVIS PRIMO, Diretor 

Comercial da AG à época, e responsável por 

operacionalizar esses valores; (7) que, então, 

SÉRGIO recebeu valores em dinheiro, a título de 

propina e em nome de ARRUDA; 

 

(b) RODRIGO FERREIRA LOPES DA SILVA, 

ex-executivo da AG: (1) que no ano de 2013 

ARRUDA pediu auxílio financeiro a FLÁVIO 

MACHADO GOMES FILHO, para custeio de 

advogados contratados para suas defesas em 

processos diversos; (2) que primeiramente foi 

feito um pagamento em espécie a um 

representante do ex-governador, o senhor 

SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE, no valor 

aproximado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões 

de reais), realizado pelo gerente CARLOS JOSÉ 

DE SOUZA; (3) que em 2014 ARRUDA 

novamente solicitou valores a FLÁVIO 

MACHADO; (4) que FLÁVIO MACHADO 

autorizou a realização de pagamento a 

ARRUDA; (5) que então foi apresentado ao 
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senhor SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE, 

sendo que foi o nominado  que indicou a 

contratação do escritório de advocacia 

Wellington Medeiros Advogados Associados 

(2014) pelo valor de R$ 1.800.000,00 (um 

milhão e oitocentos mil reais), dissimulando o 

pagamento de propina ao ex-governador. 

 

▪ Considerando as declarações formais do leniente CARLOS 

JOSÉ DE SOUZA (gerente-comercial da AG) sobre a atuação 

ilegal de SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE, no que tange 

à cobrança e ao recebimento de vantagem financeira indevida 

(propina), em nome de JOSÉ ROBERTO ARRUDA e em 

razão da obra do estádio Mané Garrincha, durante a pré-

campanha eleitoral do nominado (2013/2014), a saber: 

 

(1) que em 2013 a AG repassou R$2 milhões em 

espécie a ARRUDA, a título de propina 

vinculada ao estádio, por intermédio de SÉRGIO 

LUCIO ANDRADE (operador do ex-

governador); 

 

▪ Considerando a descrição de pagamento pela AG de, ao 

menos, R$ 3,8 milhões a ARRUDA, sendo R$2 milhões 

em espécie, em 2013, por intermédio de SÉRGIO LÚCIO DE 

ANDRADE, e R$1,8 milhão por meio de contrato 

comprovadamente fictício com escritório de advocacia 

WELLINGTON MEDEIROS, em 2014 e por indicação de 

SÉRGIO; 
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▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculos entre 

SÉRGIO LÚCIO DE ANDRADE e JOSÉ ROBERTO 

ARRUDA, conforme registro em agenda telefônica de celular, 

minuciosamente descrito no Relatórios Circunstanciado que 

compõe este IPL (fls.1678); 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculos entre 

SÉRGIO LÚCIO DE ANDRADE e WELLINGTON 

MEDEIROS, conforme registro em agenda telefônica de 

celular, minuciosamente descrito no Relatórios 

Circunstanciado que compõe este IPL; 

▪ Considerando o Registro de Acesso do Edifício Corporate 

Financial Center (que possui sala da ANDRADE 

GUTIERREZ), indicando 08 “visitas” de SÉRGIO LÚCIO DE 

ANDRADE à Construtora, em 2014, provavelmente para 

tratar dos interesses escusos do ex-governador; 

▪ Considerando que a AG informou oficialmente 

(fls.2207/2208) não possuir qualquer relação comercial com 

SÉRGIO LÚCIO e suas empresas33, capazes de justificar as 

“visitas” acima mencionadas; 

▪ Considerando a associação constituída por JOSÉ ROBERTO 

ARRUDA, SÉRGIO LÚCIO SILVIA DE ANDRADE, 

ANDRADE GUTIERREZ (na pessoa de FLÁVIO MACHADO, 

RODRIGO FERREIRA LOPES DA SILVA e CARLOS JOSÉ 

DE SOUZA), voltada ao pagamento/recebimento de propina 

                                                           

33 Ressalvado 01 (um) serviço com a empresa Grancar Veículos e Pneus Ltda., realizado 

em 07/06/2013, no valor de R$ 1.258,00, decorrente da prestação de serviços e/ou fornecimento 

de bens automotivos. 
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pela Construtora ao ex-governador (2013/2014), 

evidenciando a prática de organização criminosa composta 

pelo nominado, à época. 

 

(IX) AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA FILHO (CPF 124.287.441-00), 

uma vez que, na condição de cúmplice de NELSON TADEU 

FILIPELLI, (a) recebeu vantagens indevidas para outrem, 

vinculadas à execução da obra sob responsabilidade do 

Consórcio Brasília 2014 (AG e VIA),  incidindo no artigo 317 

do CPB, (b) dissimulou a natureza de valores provenientes de 

crime, incidindo no artigo 1º da Lei nº9.613/98 e (c) integrou 

associação criminosa com o objetivo de fraudar contrato 

público e receber vantagens indevidas, incidindo no art. 2º da 

Lei nº12.850/2013,  conforme abaixo contextualizado: 

 

▪ Considerando que, num primeiro momento, o leniente 

RODRIGO LEITE VIEIRA (gerente-comercial da AG) 

entregou ao Ministério Público Federal via original de Planilha 

de Controle de Propina, confeccionada por AFRÂNIO 

ROBERTO DE SOUZA FILHO34 (operador de TADEU 

FILIPELLI); 

▪ Considerando as declarações formais do leniente RODRIGO 

LEITE sobre AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA, no que tange 

à cobrança e ao recebimento de vantagem financeira indevida 

(propina) em nome de NELSON TADEU FILIPELLI, durante 

todo o mandato do nominado (2010/2014) e em razão da 

execução da obra do estádio Mané Garrincha, a saber: 

                                                           
34 Apreendida nos autos do IPL (fl.203). 
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(1) que a planilha citada foi confeccionada pelo 

Sr. AFRÂNIO ; (2) que AFRÂNIO entregou uma 

via dessa planilha, visando demonstrar o 

pagamento de propina com percentual 

vinculado à medição do BRT; (3) que a coluna 

com a letra A (quinta) refere-se aos valores 

(propina) pagos pela Andrade Gutierrez; (4) que 

a coluna com a letra V (sexta) refere-se a 

valores (propina) pagos pela VIA 

ENGENHARIA; (5) que a coluna com a letra O 

(sétima) refere-se aos valores (propina) pagos 

pela OAS; (6) que a planilha foi entregue em 

sala localizada no Edifício Multiempresarial.  

 

▪ Considerando as declarações formais do colaborador 

RODRIGO FERREIRA LOPES DA SILVA (ex-executivo da 

AG) sobre AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA, no que tange à 

cobrança e ao recebimento de vantagem financeira indevida 

(propina) em nome de NELSON TADEU FILIPELLI, durante 

todo o mandato do nominado (2010/2014) e em razão da 

execução da obra do estádio Mané Garrincha, a saber: 

 

(1) que possui em sua agenda o contato 

telefônico, do Sr. AFRÂNIO (61-981870898), 

operador de TADEU FILIPELLI na fraude em 

apuração. 
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▪ Considerando a existência de centenas de registros de 

acesso (entrada/saída) de AFRÂNIO ao Edifício Condomínio 

MULTIEMPRESARIAL, indicando que o nominado ocupa, ou 

ocupava, sala no prédio em referência (local onde foi entregue 

a citada Planilha); 

▪ Considerando que o próprio AFRÂNIO reconheceu 

formalmente como sendo sua a letra das transcrições 

contidas no verso da Planilha em referência; 

▪ Considerando que a Planilha totaliza o recebimento de, 

aproximadamente, R$20.474.000,00, pagas pela AG, VIA 

e OAS a AFRÂNIO (origem desses valores: “caixa 2”), em 

nome de TADEU FILIPELLI; 

▪ Considerando o Registro de Acesso do Edifício Corporate 

Financial Center (que possui sala da ANDRADE 

GUTIERREZ), indicando 13 “visitas” de AFRÂNIO ROBERTO 

DE SOUZA à Construtora, em 2010/2011, provavelmente 

para tratar dos interesses escusos do ex-vice-governador; 

▪ Considerando que a AG informou oficialmente 

(fls.2207/2208) não possuir qualquer relação comercial com 

AFRÂNIO e suas empresas, capazes de justificar as “visitas” 

acima mencionadas; 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculo entre 

TADEU FILIPELLI e AFRÂNIO ROBERTO DE SOUZA 

(operador) havendo declarações formais do próprio 

investigado reconhecendo essa relação, bem como registro 

de viagem (fls.1417), conforme minuciosamente descrito no 

Relatório Circunstanciado que compõe este IPL; 

▪ Considerando a associação constituída por AFRÂNIO 

ROBERTO DE SOUZA, NELSON TADEU FILIPELLI, 
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ANDRADE GUTIERREZ (na pessoa de RODRIGO LEITE), 

voltada ao pagamento/recebimento de propina pela 

Construtora ao ex-governador (2013/2014), evidenciando a 

prática de organização criminosa composta pelo nominado, à 

época. 

 

(X) LUIZ CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO (CPF 

671.090.557-87,) uma vez que, na condição de cúmplice de 

AGNELO QUEIROZ, (a) recebeu vantagens indevidas para si 

e para outrem, vinculadas à execução da obra sob 

responsabilidade do Consórcio Brasília 2014 (AG e VIA),  

incidindo no artigo 317 do CPB, (b) dissimulou a natureza de 

valores provenientes de crime, incidindo no artigo 1º da Lei 

nº9.613/98 e (c) integrou associação criminosa com o 

objetivo de fraudar contrato público e receber vantagens 

indevidas, incidindo no art. 2º da Lei nº12.850/2013,  

conforme abaixo contextualizado: 

 

▪ Considerando as declarações formais e conexas de 02 (dois) 

lenientes sobre LUIZ CARLOS BARRETO ALCOFORADO, 

no que tange ao recebimento de vantagem financeira indevida 

(propina) para si e em nome do ex-governador AGNELO 

QUEIROZ, durante todo o mandato do nominado (2010/2014) 

e em razão da execução da obra do estádio Mané Garrincha, 

a saber: 

(a) RODRIGO LEITE VIEIRA, gerente-

comercial da AG: (1) que em 2013 foram 

realizados pagamentos a título de propina, em 

nome de AGNELO, para o advogado Sr. LUIZ 
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CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA 

ALCOFORADO; (2) que foram pagas quatro 

parcelas, salvo engano, totalizando R$660,00; 

(3) que o valor dessa propina saiu do caixa 02 

da AG, não tendo sido firmado contrato fictício 

com escritório de advocacia de ALCOFORADO. 

 

(b) CARLOS JOSÉ DE SOUZA, gerente-

comercial da AG: (1) que entre os meses de 

Julho e Agosto de 2012, na residência oficial, o 

Governador Agnelo Queiroz solicitou o repasse 

de R$800 mil ao Sr. Luiz Carlos Alcoforado; (2) 

que a Andrade Gutierrez operacionalizou esse 

repasse utilizando contrato real de consultoria 

firmado com o Escritório Alcoforado e Barreto; 

(3) que, assim, a demanda foi atendida, por meio 

de depósitos mensais, com emissão de notas 

fiscais superiores ao valor mensal efetivamente 

contratado (R$ 50.000,00). 

 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculo entre 

AGNELO e LUIZ CARLOS BARRETO ALCOFORADO, em 

razão de contratação formal para serviços de advocacia, 

conforme minuciosamente descritos no Relatório 

Circunstanciado que compõe este IPL. 

▪ Considerando o relato de que ALCOFORADO recebeu 

valores em espécie do Consórcio Brasília 2014 e da AG, a 

pedido de AGNELO, corroborado por anotações (entregues 
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pelo leniente RODRIGO LEITE) vinculadas ao advogado, nas 

seguintes proporções: 

 

Data Valor (R$) 

01.07.2013 60 mil 

09.07.2013 200 mil 

11.07.2013 100 mil 

16.07.2013 200 mil 

05.08.2013 100 mil 

Total 660 mil 
 

▪ Considerando a demonstração (por meio de Nota Fiscal 

entregue pelo leniente CARLOS JOSÉ) de simulação de 

aquisição de produtos (ingressos para jogo) da Federação 

Brasiliense de Futebol, no valor de R$300 mil, desviados na 

mesma data para pessoa jurídica pertencente a 

ALCOFORADO (patrono de AGNELO); 

▪ Considerando a demonstração (por meio de Notas Fiscais 

entregues pelo leniente CARLOS JOSÉ) de pagamento a 

maior em Contrato de Consultoria firmado entre AG e o 

Escritório ALCOFORADO E BARRETO, no valor de R$935 

mil, que corresponde a propina solicitada por AGNELO 

QUEIROZ; 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculos entre 

ALCOFORADO e os demais investigados, conforme 

consignado em agendas telefônicas, bem como registros de 

visita ao escritório do nominado, minuciosamente descritos 

nos Relatórios Circunstanciados que compõem este IPL. 

▪ Considerando a associação constituída por AGNELO QUEIROZ, 

LUIZ CARLOS BARRETO ALCOFORADO ANDRADE 

GUTIERREZ (na pessoa CARLOS JOSÉ e RODRIGO LEITE), 
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voltada ao pagamento de propina ao citado advogado e ao ex-

governador (2011 a 2014), evidenciando a prática de organização 

criminosa gerenciada pelo nominado, e outros, à época. 

 

(XI)  JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO (CPF 

143.500.501-59), uma vez que, na condição de cúmplice de 

JOSÉ ROBERTO ARRUDA, (a) recebeu vantagens indevidas 

para si e para outrem, vinculadas à execução da obra sob 

responsabilidade do Consórcio Brasília 2014 (AG e VIA),  

incidindo no artigo 317 do CPB, (b) dissimulou a natureza de 

valores provenientes de crime, incidindo no artigo 1º da Lei 

nº9.613/98 e (c) integrou associação criminosa com o 

objetivo de fraudar contrato público e receber vantagens 

indevidas, incidindo no art. 2º da Lei nº12.850/2013,  

conforme abaixo contextualizado: 

 

▪ Considerando as declarações formais e conexas de 02 (dois) 

colaboradores sobre JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS, no 

que tange ao recebimento de vantagem financeira indevida 

(propina) em nome de JOSÉ ROBERTO ARRUDA e em razão 

da obra do estádio Mané Garrincha, durante a pré-campanha 

eleitoral do nominado (2014), a saber: 

 

(a) FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO, Diretor 

de Relações Institucionais da AG e Vice-

Presidente da Holding AG: (1) que se encontrou 

com ARRUDA (2013) para tratar de “apoio 

financeiro” (leia-se, propina) para sua campanha 

ao GDF em 2014, em razão da contratação do 
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Consórcio Brasília 2014; (3) que, então, em 

razão da dificuldade de “geração de dinheiro”, a 

AG contratou o Escritório de Advocacia 

WELLINGTON MEDEIROS para fazer os 

pagamentos (propina), em nome de ARRUDA; 

(4) que WELLINGTON MEDEIROS já prestou 

serviços jurídicos a ARRUDA, mas o contrato 

entre a AG e WELLINGTON era simulado; 

 

(b) RODRIGO FERREIRA LOPES DA SILVA, 

ex-executivo da AG: (1)  que no ano de 2013 

ARRUDA pediu auxílio financeiro a FLÁVIO 

MACHADO GOMES FILHO, para custeio de 

advogados contratados para suas defesas em 

processos diversos; (2) que primeiramente foi 

feito um pagamento em espécie a um 

representante do ex-governador, o senhor 

SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE, no valor 

aproximado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões 

de reais),; (7) que em 2014 ARRUDA 

novamente solicitou valores a FLÁVIO 

MACHADO; (8) que FLÁVIO MACHADO 

autorizou a realização de pagamento a 

ARRUDA; (9) que, então, foi apresentado 

pessoalmente ao senhor SÉRGIO LÚCIO SILVA 

DE ANDRADE, sendo que foi o nominado  que 

indicou a contratação do escritório de advocacia 

Wellington Medeiros Advogados Associados 

(2014) pelo valor de R$ 1.800.000,00 (um 
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milhão e oitocentos mil reais), dissimulando o 

pagamento de propina ao ex-governador. 

 

▪ Considerando a apreensão nos autos do Contrato de 

Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria Jurídica, 

firmado entre AG e WELLINGTON MEDEIROS - 

ADVOGADOS, para prestação de serviços advocatícios, 

orçado em R$1.800.000,00 (bem como recibos e 

comprovantes desse pagamento; 

▪ Considerando que, demandado pela autoridade policial, o 

escritório em referência não apresentou documentos, 

relatórios, pareceres etc., que demonstrassem a execução 

desse contrato, capazes de subsidiar o pagamento de 

R$1.800.000,00 em apenas 04 meses (vigência contratual – 

de junho a setembro de 2014); 

▪ Considerando que minuciosa análise policial, realizada em 

todo material apreendido no escritório e residência do senhor 

WELLINGTON MEDEIROS, não localizou pareceres, 

documentos, pastas que demonstrem execução de serviço 

jurídico do escritório a AG e/ou ao Consórcio Brasília 2014, 

no que pese a existência de contrato orçado em 

R$1.800.000,00; 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculo entre 

ARRUDA e WELLINGTON MEDEIROS, sendo o nominado 

patrono do ex-governador em diversas ações, conforme 

minuciosamente descritos nos Relatórios Circunstanciados 

que compõem este IPL; 

▪ Considerando a demonstração inequívoca de vínculo entre 

WELLINGTON MEDEIROS e o operador de ARRUDA, 
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senhor SÉRGIO LÚCIO DE ANDRADE, conforme 

minuciosamente descrito no Relatório Circunstanciado que 

compõem este IPL; 

▪ Considerando a associação constituída por JOSÉ ROBERTO 

ARRUDA, JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS DE ARAÚJO, 

ANDRADE GUTIERREZ (na pessoa de FLÁVIO GOMES 

MACHADO e RODRIGO FERREIRA LOPES DA SILVA), 

voltada ao pagamento/recebimento de propina pela 

Construtora ao ex-governador (2013/2014), evidenciando a 

prática de organização criminosa composta pelo nominado, à 

época. 

 

61. Nesse ponto, cumpre apontar que, no início, foram reveladas supostas 

atuações criminosas envolvendo FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO (ex-chefe 

de Gabinete do Governador AGNELO QUEIROZ) e ALBERTO NOLLI 

TEIXEIRA (empregado da VIA ENGENHARIA), alvos da primeira fase desta 

peça apuratória, a saber: 

 

(a) FRANCISCO CLÁUDIO MONTEIRO: 

Declarações formais de CARLOS JOSÉ DE SOUZA, gerente-

comercial da AG: (1) que, atendendo a pedido de AGNELO, 

pagou cerca de R$250 mil ao Sr. FRANCISCO CLÁUDIO 

MONTEIRO, divido em 05 pagamentos de R$50 mil; (2) que 

essa demanda se deu em razão do afastamento de 

FRANCISCO do governo após deflagração da operação Monte 

Carlos, em 2012, pois o mesmo estaria com problemas 

financeiros. 

 

(b) ALBERTO NOLLI TEIXEIRA: 
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Declarações formais de RODRIGO LEITE, gerente-comercial da 

AG: (1) que em outubro de 2014, ALBERTO NOLLI, Diretor da 

VIA ENGENHARIA S.A, iniciou tratativas para o pagamento de 

um por cento de propina sobre o aditivo do Contrato nº523/2010 

- orçado em cinquenta milhões de reais - para a Sra. MARUSKA 

LIMA DE SOUZA HOLANDA, Presidente da TERRACAP e o Sr. 

NILSON MARTORELLI, então Presidente da NOVACAP; (2) 

que, ainda em 2014, NOLLI participou de reunião (almoço) com 

RODRIGO LEITE e NILSON MARTORELLI, comprometendo-se 

a pagar propina ao Sr. MARTORELLI. 

 

62. De fato, os relatos apresentados pelos lenientes indicam veracidade sobre 

o pagamento/recebimento de propina, assemelhando-se as demais versões 

expostas. 

 

63. Contudo, no que pese a coerência dessas narrativas, inúmeras diligências 

policiais adotadas nos últimos meses não ratificaram a conduta ilegal dos 

mesmos até o presente momento, a ponto de ensejar o formal indiciamento 

pela autoridade policial. Outrossim, os lenientes não apresentaram à Polícia 

Federal documentos e/ou outras informações que pudessem materializar 

as ações inicialmente descritas, envolvendo os nominados. 

 

64. Além disso, diferentemente do que ocorreu com os demais investigados, as 

buscas e providências empregadas não trouxeram, ao final, provas indiciárias 

robustas sobre esses 2 (dois) indivíduos. 

 

65. Logo, e diante das razões assinaladas neste tópico, conclui-se pela 

delimitação de autoria e materialidade, com consequente indiciamento formal, 

dos 11 (onze) indivíduos acima relacionados, suprimindo os demais. 
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XII. DOS INDICIAMENTOS DOS COLABORADORES E LENIENTES  

 

66. Sobre os 04 (quatro) Colaboradores elencados no IPL, faz-se importante 

salientar que todos foram condenados pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de 

Janeiro, por fatos vinculados à Operação Lava Jato e, na sequência, tornaram-

se colaboradores, após decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (2016). 

  

67. Nesse sentido, e com base nas confissões apresentadas na ocasião 

supramencionada e, também, na esfera policial - corroboradas por documentos, 

mídias, relatórios, laudos e declarações acostadas aos autos - passa-se ao 

indiciamento indireto dos nominados, envolvendo os fatos apurados no 

presente inquérito: 

 

(I) Colaborador ROGÉRIO NORA DE SÁ (CPF 189.039.917-53), 

Presidência da AG Brasil e América Latina, incurso nos artigos 90 e 

96 da Lei nº8.666/98, artigo 333 do CPB e artigo art. 2º da Lei 

nº12.850/2013, pelas seguintes razões: 

 

▪ Considerando que, na gestão do indiciado, houve ajuste 

(conluio) entre diversas construtoras (ex. ODEBRECHT, VIA, 

OAS e AG), durante o governo de ARRUDA (2009), voltado a 

“repartir” as obras dos estádios da Copa do Mundo, dentre 

eles o Estádio Nacional de Brasília; 

▪ Considerando que a AG e VIA detinham informações 

privilegiadas, voltadas a fraudar a Concorrência nº01/2009 – 

NOVACAP; 

▪ Considerando a confirmação, por meio de laudo pericial, de 

direcionamento, conluio e cláusulas restritivas na 
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Concorrência nº01/2009 – NOVACAP (Estádio Nacional de 

Brasília), beneficiando o Consórcio Brasília 2014 (AG e VIA); 

▪ Considerando que, em nome da AG, autorizou pagamento de 

propina a ARRUDA (2009), tendo em vista a contratação do 

Consórcio Brasília 2014 (AG e VIA) para a execução da obra 

em referência; 

▪ Considerando que em 2013/2014 houve retomada de diálogo 

com ARRUDA, e autorizou CLÓVIS PRIMO (seu 

subordinado) a pagar valores ao ex-governador, a título de 

propina e em razão da contratação do Consórcio Brasília 

2014 (total pago: R$3,8 milhões); 

▪ Considerando que autorizou pagamento de propinas a 

AGNELO QUEIROZ, por meio de demandas do ex-

governador à AG, dissimuladas como despesas do Consórcio 

Brasília 2014, durante todo o contrato (2011/2014); 

▪ Considerando que, como Presidente da AG no Brasil, é um 

dos responsáveis pelo superfaturamento orçado em 

R$559.993.162,66, praticado pelo Consórcio Brasília 2014 

(AG e VIA). 

 

(II) Colaborador CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO (CPF 

310.592.44004), Diretor Geral de Operações da AG, incurso nos 

artigos 90 e 96 da Lei nº8.666/98, artigo 333 do CPB e artigo art. 

2º da Lei nº12.850/2013, pelas seguintes razões: 

 

▪ Considerando que, na gestão do indiciado (2008), a AG, a 

VIA, a OAS e a CNO fizeram “acerto” visando definir quais 

obras (estádios da Copa do Mundo 2014) cada uma iria 

executar, dentre elas o Estádio Nacional de Brasília; 
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▪ Considerando que, na gestão do indiciado, houve conluio 

(propostas artificiais) durante processo licitatório 

(Concorrência nº1/2009 - NOVACAP) envolvendo CNO, OAS, 

AG e VIA ENGENHARIA, sendo que AG e VIA ENGENHARIA 

sagraram-se vencedoras, em consórcio; 

▪ Considerando que, em 2009, veio a Brasília/DF para reunião 

na residência oficial do Governador ARRUDA, para tratar de 

assuntos ilegais vinculados à obra do estádio, em especial o 

direcionamento do certame; 

▪ Considerando que, durante a gestão do indiciado, o edital da 

obra do estádio Mané Garrincha foi montado em conjunto pela 

AG, VIA e GDF (NOVACAP), beneficiando as Construtoras 

(Consórcio Brasília 2014); 

▪ Considerando a confirmação, por meio de laudo pericial, de 

direcionamento, conluio e cláusulas restritivas na 

Concorrência nº01/2009 – NOVACAP (Estádio Nacional de 

Brasília), beneficiando o Consórcio Brasília 2014 (AG e VIA); 

▪ Considerando que, durante a gestão do indiciado, a AG e a 

VIA ENGENHARIA acertaram pagar 1% de propina ao 

Governador ARRUDA (2009); 

▪ Considerando que autorizou pagamento de propina a 

AGNELO QUEIROZ, por meio de demandas do ex-

governador à AG, dissimuladas como despesas do Consórcio 

Brasília 2014 durante todo o contrato (2011/2014); 

▪ Considerando que autorizou pagamento de propina a TADEU 

FILIPELLI, Vice-Governador de AGNELO, pagas como 

doações de campanha eleitoral ao PMDB; 

▪ Considerando que, como Diretor Geral de Operações da AG, 

é um dos responsáveis pelo superfaturamento orçado em 
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R$559.993.162,66, praticado pelo Consórcio Brasília 

2014. 

 

(III) Colaborador FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO (CPF 

470.991.276-91), Diretor de Relações Institucionais da AG e Vice-

Presidente da Holding AG, incurso nos artigos 90 e 96 da Lei 

nº8.666/98, artigo 333 do CPB e artigo art. 2º da Lei nº12.850/2013, 

pelas seguintes razões: 

 

▪ Considerando que, em 2009, participou de reunião na 

residência oficial do ex-Governador JOSÉ ROBERTO 

ARRUDA - antes que qualquer formalização do certame pela 

NOVACAP - para tratar do direcionamento e conluio que iriam 

ocorrer na Concorrência nº01/2009, com a anuência da AG, 

VIA (Consórcio Brasília 2014) e da própria empresa pública; 

▪ Considerando a confirmação, por meio de laudo pericial, de 

direcionamento, conluio e cláusulas restritivas na 

Concorrência nº01/2009 – NOVACAP (Estádio Nacional de 

Brasília), beneficiando o Consórcio Brasília 2014 (AG e VIA); 

▪ Considerando que se encontrou pessoalmente com ARRUDA 

(em 2013) para tratar de “apoio financeiro” (leia-se, propina) 

visando auxiliar o ex-governador na Campanha Eleitoral ao 

GDF, em 2014; 

▪ Considerando que, em 2013, participou de diversas reuniões 

com SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE (operador de 

ARRUDA), para tratar do pagamento de propina referente à 

contratação do CONSÓRCIO BRASÍLIA 2014 (AG e VIA);  

▪ Considerando que intermediou a demanda (propina) de 

ARRUDA com o Diretor da AG CLÓVIS PRIMO, e, após, 
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SÉRGIO recebeu valores em espécie (R$2 milhões), bem 

como houve a contratação de escritório de advocacia (R$1,8 

milhão), dissimulando o pagamento de propina ao ex-

governador; 

▪ Considerando que, como Diretor de Relações Institucionais 

da AG e Vice-Presidente da Holding AG, é um dos 

responsáveis pelo superfaturamento orçado em 

R$559.993.162,66, praticado pelo Consórcio Brasília 

2014. 

 

(IV) Colaborador RODRIGO FERREIRA LOPES (CPF 347.173.661-

15), Superintende Comercial da AG no Centro Oeste, incurso nos 

artigos 90 e 96 da Lei nº8.666/98, artigo 333 do CPB e artigo art. 

2º da Lei nº12.850/2013, pelas seguintes razões: 

 

▪ Considerando que, durante a gestão do indiciado, foi criado 

“Grupo de Estudo”, formado pela AG e VIA, voltado a 

confeccionar ilegalmente o edital da obra do estádio Mané 

Garrincha; 

▪ Considerando que, na gestão no indiciado, o citado grupo de 

estudo teve acesso a informações privilegiadas oriundas da 

NOVACAP; 

▪  Considerando que, na gestão do indiciando, o edital foi 

direcionado para o consórcio AG/VIA, ficando acordado, 

ainda, as propostas de “cobertura” pela ODEBRESCHT e a 

OAS;  

▪ Considerando a confirmação, por meio de laudo pericial, de 

direcionamento, conluio e cláusulas restritivas na 
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Concorrência nº01/2009 – NOVACAP (Estádio Nacional de 

Brasília), beneficiando o Consórcio Brasília 2014 (AG e VIA); 

▪ Considerando que participou de reunião na residência oficial 

do Governador do Distrito Federal, JOSÉ ROBERTO 

ARRUDA, visando tratar de assuntos ilegais vinculados ao 

estádio em referência (2009); 

▪ Considerando que, durante a gestão do indiciado, ficou 

acordado pagamento de propina a ARRUDA, no percentual 

de 5% do contrato do estádio; 

▪ Considerando que, durante a gestão do indiciado, houve o 

pagamento de propinas a AGNELO QUEIROZ, por meio de 

demandas do ex-governador à AG, dissimuladas como 

despesas do Consórcio Brasília 2014, durante todo o contrato 

(2011/2014);  

▪ Considerando que, em 2013/2014, intermediou a demanda 

(pagamento de propina) de ARRUDA, por meio do operador 

SÉRGIO LÚCIO SILVA DE ANDRADE, que recebeu valores 

em espécie (R$2 milhões), bem como houve a contratação 

de escritório de advocacia (R$1,8 milhão), dissimulando o 

pagamento de propina ao ex-governador; 

▪ Considerando que, como Superintende Comercial da AG no 

Centro Oeste, é um dos responsáveis pelo superfaturamento 

orçado em R$559.993.162,66, praticado pelo Consórcio 

Brasília 2014. 

 

68. Da mesma maneira, e no que se refere aos 06 (seis) Lenientes elencados 

no IPL, a autoridade signatária entendeu que as confissões apresentadas - 

corroboradas por documentos, mídias, relatórios, laudos e declarações 
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acostadas aos autos - motivaram a delimitação de crimes (autoria e 

materialidade), e consequente indiciamento indireto dos nominados, a saber: 

 

Indiciado (leniente) Conduta Incurso 

 
I. RODRIGO LEITE 

VIEIRA 
RG n° 140372454-
7/CREA/MG) 
Gerente Comercial da 
AG. 

 
Representante da AG nos 
assuntos vinculados à obra do 
estádio MANÉ GARRINCHA 
(entre 2012/2014) e, conforme 
minuciosamente narrado neste 
Relatório Final, responsável por 
intermediar pagamento de 
propina em dinheiro ao ex-
Governador AGNELO QUEIROZ 
e outros. 
 
Outrossim, na condição de 
signatário de vários aditivos do 
Contrato nº523/2010 - 
NOVACAP, somada a sua 
ingerência sobre a matéria 
(Estádio Nacional de Brasília), 
no âmbito da AG, é um dos 
responsáveis pelo 
Superfaturamento verificado por 
meio de exames periciais 
 

 
▪ Artigo 96 da Lei 

nº8.666/93; 
▪ Artigo 333 do CPB; 
▪ Artigo 2º da Lei 

nº12.850/2013. 

 
II. CARLOS JOSÉ DE 

SOUZA 
(CPF 380.736.501-00) 
Gerente Comercial da 
AG. 

 
Representante da AG nos 
assuntos vinculados à obra do 
estádio MANÉ GARRINCHA 
(entre 2008 a 2014) e, conforme 
minuciosamente narrado neste 
Relatório Final, responsável por 
intermediar pagamento de 
propina em dinheiro e favores ao 
ex-Governador AGNELO 
QUEIROZ e outros. 
 
Outrossim, o indiciado atuou 
diretamente na aliança (conluio) 
formada pelo ex-governador 
ARRUDA e as Construtoras AG 
e VIA, bem como na confecção 

 
▪ Artigo 90 e 96 da 

Lei nº 8.666/93; 
▪ Artigo 333 do CPB; 
▪ Artigo 2º da Lei 

nº12.850/2013. 
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simulada do edital em 
referência, visando, e obtendo, a 
vitória do Consórcio Brasília 
2014 naquele certame 
(Concorrência nº01/2009). 
 
Por fim, na condição de 
signatário do Contrato 
nº523/2010 - NOVACAP, e seus 
aditivos, somada a sua 
ingerência sobre a matéria 
(Estádio Nacional de Brasília), 
no âmbito da AG, o indiciado é 
um dos responsáveis pelo 
Superfaturamento verificado por 
meio de exames periciais. 
 

 
III. ROBERTO XAVIER 

DE CASTRO JÚNIOR 
(CPF 025.711.776-80) 
Engenheiro da AG, 
Membro de Grupo de 
Trabalho formado 
pela AG e VIA para a 
confecção do Edital 
do Estádio de BSB e 
Gerente do Contrato 
nº523/2010, firmado 
entre Consórcio 
Brasília 2014 e a 
NOVACAP. 
 

 
O indiciado, na condição de 
membro do “Grupo de Estudo” 
formado entre a AG e a VIA, 
atuou diretamente na confecção 
simulada do edital em referência 
(2009), visando, e obtendo, a 
vitória do Consórcio Brasília 
2014 naquele certame 
(Concorrência nº01/2009). 
 
Ademais, como Gestor do 
Contrato nº523/2010 - 
NOVACAP (2011 a 2014) o 
indiciado atuou para pactuar 
contratos fictícios e/ou 
superfaturados, voltados à 
geração de valores solicitados 
para o pagamento de vantagens 
financeiras indevidas (propinas) 
aos ex-governadores ARRUDA 
e AGNELO, e outros, conforme 
minuciosamente descrito no 
corpo deste Relatório Final. 
 

 
▪ Artigo 90 e 96 da 

Lei nº 8.666/93; 
▪ Artigo 333 do CPB; 
▪ Artigo 2º da Lei 

nº12.850/2013. 

 
IV. GUSTAVO ROCHA 

ALVES DE OLIVEIRA 
(CPF 646.176.296-53) 

 
Na condição de Gerente 
Administrativo do Consórcio 
Brasília 2014 (entre 2010 a 

 
▪ Artigo 96 da Lei nº 

8.666/93; 
▪ Artigo 333 do CPB; 
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Gerente 
Administrativo do 
Consórcio Brasília 
2014 (AG e VIA), 
responsável pelas 
áreas de 
Suprimentos, 
Departamento 
Pessoal, Financeiro, 
Contabilidade, 

Comunicação e TI. 
 

2013) o indiciado atuou para 
pactuar contratos fictícios e/ou 
superfaturados, voltados à 
geração de valores solicitados 
para o pagamento de vantagens 
financeiras indevidas (propinas) 
aos ex-governadores ARRUDA 
e AGNELO, e outros, conforme 
minuciosamente descrito no 
corpo deste Relatório Final. 
 

▪ Artigo 2º da Lei 
nº12.850/2013. 

 
V. RICARDO CURTI  

(CPF 276.686.938-74) 
Engenheiro da AG e 
Gerente do Contrato 
nº523/2010 firmado 
entre Consórcio 
Brasília 2014 e a 
NOVACAP. 

 

 
Na condição de Gestor do 
Contrato nº523/2010 (2011 a 
2014) o indiciado atuou para 
pactuar contratos fictícios e/ou 
superfaturados, voltados à 
geração de valores solicitados 
para o pagamento de vantagens 
financeiras indevidas (propinas) 
aos ex-governadores ARRUDA 
e AGNELO, e outros, conforme 
minuciosamente descrito no 
corpo deste Relatório Final. 
 

 
▪ Artigo 96 da Lei nº 

8.666/93; 
▪ Artigo 333 do CPB; 
▪ Artigo 2º da Lei 

nº12.850/2013. 

 
VI. EDUARDO ALCIDES 

ZANETATTO 
(RG nº 110883044/ 
SSP/SP) 
Gerente Comercial 
da AG, Membro do 
Grupo de Estudo 
formado entre AG e 
VIA, e responsável 
pela interface com a 
NOVACAP para 
tratar sobre a obra 
do Estádio de 
Brasília/DF (entre 
2009/2010). 
 

 
O indiciado, na condição de 
membro do “Grupo de Estudo” 
formado entre a AG e VIA, atuou 
diretamente na confecção 
simulada do edital em referência 
(2009), visando, e obtendo, a 
vitória do Consórcio Brasília 
2014 naquele certame 
(Concorrência nº01/2009). 
 
Outrossim, e conforme 
minuciosamente descrito neste 
Relatório Final, o indiciado 
efetuou pagamento de propina 
para a obtenção de informações 
edilícias privilegiada, antes da 
confecção do certame em 
referência. 
 

 
▪ Artigo 90 da Lei nº 

8.666/93; 
▪ Artigo 333 do CPB; 
▪ Artigo 2º da Lei 

nº12.850/2013. 
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69. Vale destacar que a decisão sobre os indiciamentos dos colaboradores e 

lenientes da presente investigação policial se adequa, perfeitamente, as 

previsões do artigo 239 do CPP e do artigo 6º da Lei 12.830/2013, e não 

interfere nas denúncias que serão apresentadas pelo Ministério Público Federal: 

 

▪ Decreto-Lei nº3.689 - Código de Processo Penal. 
 
“Art. 239.  Considera-se indício a circunstância conhecida e 
provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, 
concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. ” 
 

▪ Lei nº1.2830/2013 - Dispõe sobre investigação criminal 
conduzida por Delegado de Polícia Federal. 
 
“Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre a investigação criminal conduzida 
pelo delegado de polícia.  
(...) 
§ 6o  O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á 
por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, 
que deverá indicar a autoria, materialidade e suas 
circunstâncias.” 

 

70. Assim, e de acordo a Lei nº12.850/2013 - que trata da Colaboração Premiada 

- caberá a Vossa Excelência, na sentença, apreciar os termos dos acordos 

homologados e sua eficácia.  
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XIII. DO SUPERFATURAMENTO E DOS ACORDOS FIRMADOS PELO MPF 

 

71. (Fls.1849/1858) Sabe-se que o Ministério Público Federal formalizou Acordo 

de Leniência com a Andrade Gutierrez, objetivando “a confissão de ilícitos 

relacionados aos contratos firmados entre a colaboradora (AG) e o Governo do 

Distrito Federal”. (Salientamos que a Polícia Federal não participou de 

qualquer ato dessa formalização). 

 

“ TERMO DE LENIÊNCIA 
 
O Ministério Público Federa – MPF, por intermédio dos Procuradores 
Regionais da República e Procuradores da República abaixo-
assinado, com atribuições cível e criminal para a investigação e 
processamento de infrações penais e cíveis decorrentes dos fatos 
principais e conexos revelados pelo denominada “Operação Lava 
Jato”, bem como Procuradores da República com atribuição para a 
investigação e processamento de infrações penais e cíveis 
decorrentes dos outros fatos principais e conexos revelados neste 
acordo, de um lado, e a empresa Andrade Gutierrez Investimentos 
em Engenharia S.A, empresa constituída sob as leis brasileiras sob 
a forma de sociedade anônima, inscrita no CNPJ nº17.027.611/0001-
26, com sede na Rua dos Pampas, 568, cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, neste ato representada por seus 
representantes legais que esta subscrevem, doravante denominada 
COLABORADORA, de outro, formalizam acordo de leniência nos 
termos que seguem: 
(...) 
 
II. Objeto do Acordo de Leniência 
 
(...) 
Cláusula 5ª 
(...) 
Parágrafo 1º. Este Acordo de Leniência limita a proteção da 
COLABORADORA aos temas objeto de especificação nos anexos 
deste acordo e estritamente aos fatos e provas por ela fornecidos no 
procedimento de investigação interna a ser entregue por ocasião da 
assinatura deste. 
(...) 
 
III. Das Obrigações da Colaboradora. 
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Cláusula 7ª. A COLABORADORA compromete-se a: 
 
a) apresentar às autoridades mencionadas, como anexos a este 
Termo de Leniência, uma descrição detalhada dos fatos 
mencionados na Cláusula 3ª acima, identificando em particular, 
os participantes das infrações e ilícitos de que a 
COLABORADORA tenha participado ou tenha conhecimento 
(inclusive sócios, diretores, funcionários de outras empresas que 
estiverem envolvidos), descrevendo os papéis dos agentes 
envolvidos e detalhando o envolvimento da COLABORADORA 
e seus prepostos 

(...) 
 
IV. Propostas dos Ministério Público Federal 
 
Cláusula 8ª 
Parágrafo 1º. O benefício previsto nessa cláusula, assim como os 
demais previstos em outros dispositivos do presente Acordo de 
Leniência, não abrange os fatos ilícitos não revelados na apuração 
interna promovida pela COLABORADORA 
(...) 
Cláusula 9ª. A COLABORADORA e/ou seus prepostos ou acionistas 
que venham a subscrever este Termo de Leniência declaram, sob as 
penas da lei que: 

 
a) as informações prestadas por eles perante as autoridades 
mencionadas com relação a este Acordo de Leniência são 
verdadeiras e precisas (grifo nosso); 
(...) 
f) estão cientes de que os benefícios decorrentes deste Acordo 
de Leniência são aplicáveis apenas aos fatos descritos nos 
anexos e compreendido no âmbito desse acordo, salvo 
espontânea e voluntária contribuição para a elucidação de novos 
fatos que constituam ilícitos que venham a tomar conhecimento. 
(...) 

 
Parte X – Rescisão 
 
Cláusula 15. O acordo de Leniência poderá ser rescindido: 

(...) 
b) se os prepostos ou acionistas signatários da 
COLABORADORA sonegarem a verdade (...)” 

 

72. Nesse sentido, constam das cláusulas propostas pelo MPF que os benefícios 

previstos aos lenientes não abrangem fatos ilícitos ocultados pelos mesmos. 
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Dispõe, ainda, que o descumprimento de qualquer das obrigações impostas 

poderá resultar na perda dos benefícios pactuados. 

 

73. Dito isso, cumpre alertar que não houve, em nenhum momento, 

reconhecimento - pela AG e/ou lenientes - de fatos vinculados ao 

SUPERFATURAMENTO averiguado unilateralmente por meio dos Laudos 

Periciais produzidos no presente Inquérito Policial. 

 

74. Note-se que o Contrato nº523/2010-NOVACAP foi R$559.993.162,66 

orçado a maior, causando exorbitante prejuízo à Administração Pública e 

ensejando a prática do delito previsto no art. 96 da Lei nº8666/93 (Fraudar, em 

prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de 

bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente). 

 

75. Logo, e diante do valor alcançado, segundo o Instituto Nacional de 

Criminalística, não é factível supor o desconhecimento desse crime por aqueles 

que - na condição de Gerentes de Contrato, Gerentes Comerciais, Gerentes 

Administrativos do Consórcio Brasília 2014, ora lenientes - trataram direta e 

exclusivamente dos assuntos vinculados ao Contrato nº523/2010 – NOVACAP, 

ao longo de 04 anos (2010 a 2014). 

 

76. A título ilustrativo, visando demonstrar a má-fé do Consórcio Brasília 2014 e 

seus representantes, podemos citar a conclusão do Laudo nº1244/2017-

INC/DITEC/PF, em que foi verificado superfaturamento milionário com a 

realização de serviços que sequer são de engenharia, mas sim serviços 

terceirizados de Apoio, Suporte, Segurança e Limpeza para eventos 

complementarmente estranhos ao objeto da licitação35.  

                                                           
35 Vide fls. 1658/1659. Exemplos (Serviços de suporte, segurança e limpeza pagos pelo 
Consórcio Brasília 2014 nos seguintes eventos): 
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77. Caso o superfaturamento total tivesse sido admitido pela AG, haveria, 

evidentemente, o compromisso legal de restituição dos valores pagos a maior, 

o que, s.m.j, não ocorreu por parte da COLABORADORA, tão pouco dos 

aderentes do Acordo de Leniência, ocasionado enriquecimento ilícito da 

Construtora e seus sócios. 

 

78. Ademais, as confissões descritas nestes autos limitam-se a um cenário 

sistêmico de corrupção envolvendo agentes públicos (corruptos) e empresas 

privadas (corruptores). Entretanto, o superfaturamento verificado foi além dos 

pagamentos de propinas, englobando o lucro do Consórcio Brasília 2014, pois 

não se supõe a transferência de mais de 500 milhões de reais de vantagens 

indevidas. 

 

79. Assim, rogo a Vossa Excelência e ao Ministério Público Federal verificar 

se não seria o caso de REVER os benefícios aos nominados em referência 

(ao menos no que tange ao crime de superfaturamento), uma vez que, ao 

sonegarem a verdade sobre esse relevante fato, violaram frontalmente as 

cláusulas previstas nos Acordos firmados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Show Tributo a Renato Russo, em 29.06.2013; Show Beyonce, em 17.09.2013; Show Aerosmith, 
em 23.10.2013; Show Henrique e Juliano, em 12.04.2014;  
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XIV. ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES 

 

80. Diante de todo o exposto, a autoridade subscritora apresenta, no 

encerramento desta peça, algumas ponderações que, s.m.j, serão de interesse 

de Vossa Excelência e do nobre membro do Parquet. 

 

81. Assim, no que pese a determinação normativa que impõe o sigilo das 

Colaborações Premiadas homologadas pelo Poder Judiciário (Lei 

nº12.850/2013), faz-se imperioso enfatizar que o conteúdo dos Termos dos 

Colaboradores desta investigação foi amplamente veiculado pela imprensa 

nacional, ainda em 2016, conforme abaixo exemplificado: 

 

14/05/2016 21h38 - Atualizado em 14/05/2016 22h0136 
 
Construtora pagou propina a Arruda e Agnelo Queiroz, dizem 
delatores Pagamento teria sido por obra do estádio Mané 
Garrincha, em Brasília. 
 
Defesas de Arruda e Agnelo negam que eles tenham recebido 
pagamento. 
 
Ex-executivos da empreiteira Andrade Gutierrez afirmaram a 
investigadores da Lava Jato, em delação premiada, que pagaram 
propina a dois ex-governadores do Distrito Federal, José Roberto 
Arruda e Agnelo Queiroz, para a construção do estádio Mané 
Garrincha, em Brasília, que recebeu em 2014 jogos da Copa. 
As informações, obtidas pela TV Globo, estão nas delações de 
Clóvis Peixoto Primo e Rogério Nora de Sá (...) 
 
José Roberto Arruda: 
 
Clóvis Primo disse que houve em 2009, antes da formação do 
consórcio que ganhou a licitação para construir o Estádio Nacional 

                                                           
36 http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/05/construtora-pagou-propina-

arruda-e-agnelo-queiroz-dizem-delatores.html 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/andrade-gutierrez/
http://g1.globo.com/tudo-sobre/distrito-federal
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de Brasília, um acerto para o pagamento de propina de 1% do valor 
ao então governador do DF, José Roberto Arruda. 
Ele também disse que realizou os pagamentos mesmo depois de 
Arruda ser afastado do cargo e preso, apontado como o 
comandante de um suposto esquema de distribuição de propina a 
aliados. Ele foi o primeiro governador preso no país. 
A defesa negou as acusações, afirmou que o contrato da 
construção não foi assinado durante a gestão de Arruda e negou 
que tenha havido repasse ou pagamento quando ele esteve no 
cargo. 
 
Agnelo Queiroz 
 
Rogério Nora de Sá afirmou que também houve pagamento a 
Agnelo. Segundo ele, os repasses eram feitos por diretores da 
Andrade Gutierrez. Ele também declarou que não havia valor fixo, 
mas que o ex-governador pediu pagamentos para o PT. 
A defesa negou que Agnelo tenha recebido ou pedido dinheiro à 
construtora. O PT diz que todas as doações recebidas foram feitas 
dentro da legalidade. 

 

82. Ora, por óbvio, a ciência dos principais investigados, e consequentemente 

seus cúmplices, sobre relatos oficiais que os incriminaram, certamente gerou 

ações prévias voltadas a prejudicar a coleta de informações associadas ao caso 

concreto. Não obstante, nota-se, por exemplo, que quase não havia mensagens 

de WhatsApp nos Smartphones apreendidos, indicando, assim, a possível 

supressão de eventuais provas que poderiam ser utilizadas na instrução do 

apuratório. 

 

83. Esse cenário interfere, e muito, na própria natureza jurídica das 

Colaborações Premiadas, que devem ser consideradas como meios de 

obtenção de prova, e não um fim em si mesmo (com a difusão de temas 

que necessitariam, primeiramente, ser abordados, analisados e ratificados 

no âmbito do inquérito policial). Não há como negar que a perda desse 

sigilo, sem o devido processamento das informações reveladas, perturba, 

e as vezes anula, a eficiência e eficácia do instituto. 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/pt
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84. Por fim, informo a pretensão de instauração de outros inquéritos policiais, 

voltados a aprofundar as apurações das condutas ilegais dos representantes da 

TERRACAP e NOVACAP no âmbito da Concorrência nº01/2009-NOVACAP e 

Contrato nº523/2010-NOVACAP, e outros fatos adjacentes, com a regular 

utilização de provas produzidas neste feito. 

 

85. Isto posto, remeto os autos a Vossa Excelência para ciência e demais 

providências consideradas cabíveis. 

 

 

É o Relatório. 

 

 

Brasília, 18 de agosto de 2017. 

 

 

 

FERNANDA COSTA DE OLIVEIRA 
Delegada de Polícia Federal 

Classe Especial - Matrícula nº 13.759 

 

 

ANEXO: 

• Relatório Complementar I; 

• Pen drive, contendo Relatório Final, Relatório Complementar I e Laudos 

Periciais. 


